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Úvod  

Príbehy sú všade tam, kde je človek. Ľudia myslia v príbehoch, tvoria v prí-

behoch a zanechávajú za sebou príbehy. Je zaujímavé si uvedomiť, že nara-

tívy sú všade okolo nás, a že sú súčasťou nášho každodenného života. Už 

ako malé deti sa dostávame do fascinujúceho kruhu príbehov, z ktorého 

v podstate niet úniku. Pamätám si svoj každodenný detský rituál, ktorý sa 

nezmenil, ani keď som začala chodiť do školy: animovaná rozprávka na 

ráno, poobedňajšie čítanie kníh s rodičmi alebo starými rodičmi a neskôr po 

zvládnutí všetkých písmeniek i čítanie osamote, večerné príbehy a roz-

právky z rádia a nakoniec čítanie pred spaním v spoločnosti nočnej lampy. 

A práve fascinácia príbehmi bola jedným z hlavných dôvodov môjho zaobe-

rania sa naráciou vo vizuálnej podobe do väčšej hĺbky.  

 

Príbehy zohrávali pre jednotlivé civilizácie mimoriadne dôležitú úlohu. Sce-

ľovali kmene, bojovníkom dodávali odvahu, učili ako sa starať o deti, kedy 

zberať úrodu, či ktorých bohov uctievať. Postupne vďaka technickým obja-

vom neostali príbehy len v orálnej či jednoduchej vizuálnej podobe, ale pre-

šli do textov a obrazov, ktoré bolo možné sprostredkovať čo najväčšiemu 

počtu ľudí. Vizuálne narácie začali preberať funkcie, ktoré dovtedy držal 

pevne vo svojich „rukách“ text. Sprostredkovávajú informácie rýchlo, jed-

noducho, ovplyvňujú a bavia masy, preberajú a pretvárajú staré známe prí-

behy. Artefakty vizuálnej kultúry, ktoré sa k nám takto dostávajú, sú mimo-

riadne silnými naratívmi s logickou naračnou štruktúrou, ktorú si zachová-

vajú a zdokonaľujú už desiatky rokov. Jedným z takýchto vizuálnych naratí-

vov je i komiks, ktorého analýza zaberá podstatnú časť „príbehu“ tejto di-

zertačnej práce. 

 

Moja prvá bohatšia a praktickejšia skúsenosť so štúdiom komiksu prišla so 

stážou v londýnskom Cartoon Museum. Otvorila mi dvere ku komiksovým 

príbehom a inšpirovala ma k ďalšiemu štúdiu týchto vizuálnych naratívov. 

Nasledovalo pravidelné písanie komiksových článkov pre Inspire magazín, 

nové kontakty s komiksovými autormi a diplomová práca zameraná na ko-

miks ako fenomén. Štúdium tejto formy naratívu prinieslo odpovede na 

otázky ohľadne jeho vzniku, histórie a súčasnosti avšak otvorilo i otázky 

nové. Komiksové príbehy podobne ako filmy či animácie si zachovávajú ur-

čitú logickú štruktúru, ale akú? Ako sú formované a ako to ovplyvňuje naše 

čítanie respektíve našu tvorbu príbehov? A ako je možné s komiksom pra-

covať na hodinách výtvarnej výchovy? 

 

Hlavnou témou dizertačnej práce a výskumného projektu je práve proble-

matika logiky narácie v komikse. V štúdiu tejto problematiky ma ovplyvnila 

„Myslíme v príbehoch,“  
Gregory Bateson. 
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práca od Gillesa Deleuzea (2011)1 zameraná na film a štruktúru narácie 

v ňom. Stavby komiksu je pomerne dobre rozpracovaná, avšak v mnohých 

prípadoch aj rozporuplná a líšiaca sa u jednotlivých autorov, podobne ako 

mnohé definície komiksu. Stavbou komiksu sa zaoberali v súčasnosti už kul-

toví autori teórií o komikse: Thierry Groensteen, Scott McCloud, Gary Spen-

cer Millidge, Danny Fingeroth alebo Neil Cohn. Postavili tak pevné základy 

toho ako západná kultúra chápe komiksové príbehy a ich stavbu. Zároveň 

tak však istým spôsobom postavili komiksu hranice, ktoré sa tak trochu 

v tejto práci pokúsim prekonať. Kritická analýza rôznych prístupov ku ko-

miksovej štruktúre ma doviedla k nazeraniu na komiks ako na dynamické, 

meniace sa médium zložené z fragmentov narácie – obrazových textov ne-

súcich príbeh alebo časť príbehu.  

 

Na druhej strane, sa táto dizertačná práca snaží nazrieť nielen na logiku na-

rácie v komikse, ale zaoberá sa aj študentskou naračnou tvorbou v obraze 

i texte a jej prepojením na vizuálnu kultúru. Naratívy produkované médiami 

sú natoľko výrazné, že študenti prichádzajú na hodiny výtvarnej výchovy 

a pred obraz-text už s mnohými kompetenciami pre čítanie a tvorbu obra-

zov získanými práve prostredníctvom artefaktov vizuálnej kultúry. Vizuálna 

kultúra a naratívy, ktoré produkuje, napríklad aj prostredníctvom komiksov, 

nemôžu byť počas hodín výtvarnej výchovy ignorované, a tak by som pro-

stredníctvom uskutočneného výskumu rada priniesla aspoň niekoľko náhľa-

dov na túto problematiku. 

 

Štruktúra naratívu tejto dizertačnej práce je rozdelená do piatich kapitol. 

Prvé štyri na seba nadväzujú a postupne sa vnárajú do problematiky nará-

cie v komikse. Od možných prístupov k čítaniu jedného obrazu a sekvencie 

obrazov sa dostanete k analýze štruktúry narácie v komikse a v študent-

ských vizuálnych naratívoch. Piata kapitola poskytuje celkový prehľad vý-

skumu a analýzy výskumných materiálov.  

 

Erika Grendelová 

Praha, jún 2014 

  

                                                             
1 Publikácie Film I a Film II boli prvýkrát vo francúzskom origináli publikované v roku 1983 a 
1985. 

„Dnešný tok informácií, ich 

vzdelávací účinok a vplyv 

mimo školu a triedu je 

v prevahe nad tým, čo sa 

odohráva v samotnej triede 

a v škole. V tomto dôsledku 

by sme mali prehodnotiť sa-

motný vzdelávací proces, 

pretože trieda sa stala mies-

tom zadržania, väzby a nie 

pozornosti. Pozornosť je 

upriamená niekde úplne 

inde“. (McLuhan, 1997, 

s.302) 
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1 Premýšľanie nad čítaním a vnímaním diela 
“Seeing comes before words.” John Berger (Howells, 2003, s.71) 

 

Rozhliadnite sa okolo seba. Čo vidíte? Stoličku, stôl, pero, písacie potreby, 

papier, knihy, pohovku alebo okno? Vymenovávanie by mohlo určite pokra-

čovať ďalej. Jednotlivé skutočnosti, ktoré sú okolo vás začnete pomenúvať, 

priradzovať im názvy, zaraďovať ich do štruktúr. K podobnému procesu do-

chádza už u malých detí, keď formujú slová a skutočnostiam priradzujú ten 

správny výraz. Predtým ako deti vôbec začnú používať jazyk a prvé slová, sú 

len takmer nemými pozorovateľmi reality a skutočností okolo nich. Až ne-

skôr prstíkom ukážu na štvornohého priateľa človeka a vyslovia „havo“. 

Možno trochu komický a úsmevný príklad na úvod, ale predsa len pouka-

zuje na činnosti, ktoré robíme denne, často nevedome a samozrejme nielen 

ako malé deti. Podobným spôsobom si vytvárame aj nové spojenia a prepo-

jenia medzi jednotlivými realitami a štruktúrami. Realitu, ktorá je okolo nás 

takto nahrádzame (v procese semiózy) slovom, gestom, obrazom či inou re-

alitou. Pri takomto spracovaní znakov dochádza k postupnému vrstveniu 

nášho poznávania, každé nové stretnutie, nová informácia či situácia môže 

pozmeniť celý súbor už uložených skutočností. Hovoríme, že kódujeme 

svoju skúsenosť a preto ako uvádza aj Terence Hawkes:  

 
„Svět, v němž žijeme, si konstruujeme sami: vše dané pozměňujeme a přetváříme. 

V důsledku toho, že jsme všichni součástí této gigantické, skryté, společné energie, 

nemůže nikdo z nás tvrdit, že má přístup k nekódovanému a objektivnímu zakoušení 

reality“. (1999, s.89) 

 

Semióza je znakový proces, ktorý je evolučný a otvorený. Neexistuje žiaden 

prvý a posledný znak, pretože znak sa rodí zo znaku a plodí ďalšie znaky 

(Thein, 2002, s.354). Znak je napríklad Rolandom Barthesom (1997, s.126) 

považovaný za úsek hlasnosti, viditeľnosti, pričom „označování může být 

chápané jako proces; je to akt, který spojuje označující a označované, akt, 

jehož produktem je znak.“ Vzťah medzi označujúcim a označovaným nepo-

kladá Barthes za vzťah rovnosti.  

 
„Tento vztah se váže na předměty různého řádu, a právě proto není vztahem 

rovnosti, nýbrž ekvivalence. Je třeba si uvědomit, že na rozdíl od běžné řeči, jež mi 

jednoduše říká, že označující vyjadřuje označované, mám v každém sémiologickém 

systému co do činění nikoli se dvěma, ale se třemi různými členy. Neboť to, co se 

pokoušíme pochopit, rozhodně není jeden člen následující za druhým, ale korelace, 

jež je spojuje: je zde tedy označující, označované a znak, který je celkem sdružujícím 

oba první členy“ (2004, s.111).  
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Znak (alebo representamen)2 je zmyslovou realitou, ktorá v určitom vzťahu 

a v určitej úlohe, pre niekoho niečo zastupuje. Znak teda zastupuje niečo 

(svoj objekt); zastupuje niečo pre niekoho (interpretans) a zastupuje niečo 

pre niekoho z nejakého hľadiska (toto hľadisko sa nazýva základ znaku) ako 

uvádza i T. Hawkes (1999, s.106). So znakmi sa študenti stretávajú denne 

a to mnohokrát bez toho, aby si to vôbec uvedomili. Sú súčasťou ich reality, 

obrazov, ktoré sú im ponúkané každý deň. Nielen umelecké dielo, ale aj 

každodenné obrazy vizuálnej kultúry, si môžeme predstaviť ako pomerne 

zložitý systém znakov. Vnímanie takto zložitého systému si vyžaduje nielen 

identifikovanie znakov, ale aj aktivovanie vyšších stupňov myslenia. Pri vní-

maní a hľadaní významu sa tak objavujú obidva stupne signifikácie, denotá-

cia a konotácia. Popisuje ich aj Roland Barthes vo svojom známom príklade 

kytici ruží, ktorá nie je len záhradnou entitou, ale v konkrétnom kontexte 

označuje i vášeň prípadne lásku (2004, s.111). Ak budem vychádzať z tohto 

príkladu, v prípade denotácie, by ruže vyjadrovali to čím sú, teda kvet, 

ktorý má často príjemnú vôňu, červenú farbu a na stonke tŕne. Denotácia je 

základným identifikovaním znakov a ich základných významov. Zjednodu-

šene môžeme povedať, že identifikujeme to, čo vidíme a v prípade komuni-

kácie mienime naozaj to, čo hovoríme. Oproti tomu, konotácia je identifi-

kovaním vedľajších, zložitejších významov a prepojení znakov, napr. prepo-

jenie ruže s vášňou alebo láskou. Na stupni konotácie už čitateľ potrebuje 

ďalšie kultúrne poznatky, pričom pri denotácii by si vystačil len so základ-

nými lingvistickými a antropologickými znalosťami ako uvádza aj Gemma 

Penn (2006, s.230).  

 

Vrodená schopnosť človeka vnímať a vytvárať rôzne zložité znakové sys-

témy a priradzovať znakom rozličné vlastnosti a vzájomné vzťahy kontras-

tuje so snahou uchovať realitu priamo a jednoznačne, tak ako je to podpo-

rené konzumnou spoločnosťou. Vnímanie obrazu podporuje mimoriadne 

dôležitú kognitívnu funkciu, pretože študenti nepremýšľajú len nad znako-

vým systémom, ktorý sa im v obraze ponúka na analyzovanie, ale je to zá-

roveň pre nich aj príležitosťou pre poznávanie vlastných myšlienkových 

štruktúr3, ako uvádza aj Leonora Kitzbergerová. Obrazy-texty, ktoré denne 

musíme vnímať nemusia byť vôbec pre naše vnímanie jednoduché. Mô-

žeme povedať, že žijeme v informačne presýtenom prostredí. Ako jedným 

z príkladov nám môžu poslúžiť správy a spravodajské relácie. Tento druh 

každodenných príbehov je nám opisovaný nielen zvukom a obrazom, ale 

skrátené verzie a rýchle správy na nás blikajú z dolnej lišty obrazovky na ne-

konečnom „pohyblivom páse“. Takúto hustotu informácií nevníma každý 

                                                             
2 V zátvorkách uvádzam termíny C. S. Peirca, tak ako ich uvádza aj T. Hawkes. 
3 Z nepublikovaného textu a prípravy na hodinu, autorka: PhDr. Leonora Kitzbergerová, 
PhD. 

 
„Vezměme si kytici růží: tato 

kytice značí mou vášeň. 
Máme tu snad pouze 

označující a označované, 
totiž růži a moji vášeň? 

Vůbec ne: po pravdě řečeno, 
jsou zde jen růže  

„obdařené vášní“ .  
(Barthes,2004, s.111) 
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rovnako. V prípade študentov som sa stretla s dvomi typmi zaujímavých ná-

zorov prezentovaných počas krátkej diskusie pred dielom Aleny Kotzman-

novej, ktoré bolo vystavené v galérii4 Trafačka v septembri roku 2012. 

V tejto netypickej galérii bol edukačný priestor vytvorený tak, aby diváci 

boli pred obrazom odkázaní sami na seba a hľadanie významu nebolo ohra-

ničené informáciou o autorovi či diele. Pred touto spomínanou fotografiou 

študenti nemali k dispozícii informácie o tom, kto je autorom, aký je názov 

diela alebo to, kedy vzniklo. Avšak samotná obrazová zložka spomínanej 

práce (vrtuľník nad rozbúreným morom, obr.1) bola doplnená textovou 

zložkou – citáciami respektíve asociáciami vzťahujúcimi sa k moru ako ta-

kému. Na jednej strane bol názor študentov, že text myšlienku obrazu 

umocňuje a obrázok si tak čitateľ lepšie uvedomí. Ale na strane druhej bola 

prítomnosť obrazu aj textu chápaná ako rozrastanie významu, čo spôsobuje 

jeho zložitosť pochopenia a čítania, a na jeho celkové pochopenie tak čita-

teľ potrebuje viac času, ale aj znalostí.5  

 

Čítanie je na prvý pohľad jednoduchý proces. Marienka si pomáha ukazová-

kom, aby nestratila ani jedno písmenko. Vytvára spojenia medzi niekoľkými 

znakmi, z písmen má slovo, zo slov vetu a súvislejší text. Pomaly prelúska 

jednu stranu za druhou a za sebou má prečítanie svojej prvej knihy. Av-

šak pre pochopenie niektorých textov nám nestačia základné informácie a 

                                                             
4 Výstava sa konala v rámci projektu My Place, ktorý sa uskutočnil na katedre výtvarnej vý-
chovy PedF UK v spolupráci s ďalšími partnerskými univerzitami. Projekt sa zaoberal po-
jmom intertextovosť vo vizuálnom umení. Obrazový text bol chápaný nie ako objekt, ale 
skôr ako priestor medzi objektom a čitateľom/divákom. Myšlienka výstavy My Place spočí-
vala v hľadaní a ustanovení svojho osobného priestoru, v ktorom sa intenzívne nachá-
dzame a z ktorého vychádza naše ďalšie uvažovanie o svete. Toto miesto nemusí byť len 
reálny priestor, ale napríklad aj stav mysle. 
5 Z pilotnej štúdie pre projekt Creative Connections, ktorú sme uskutočnili počas výstavy 
My Place v Galérii Trafačka v septembri 2012. 

Obrázok 1. Práca Aleny Kotzmannovej vystavená v galérii Trafačka 

Dielo A. Kotzmannovej, 

výstava My Place, galéria Tra-

fačka. Detail fotografií a poz-

námok.  
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znalosti, ale potrebnou je aj znalosť iných textov, ďalších platforiem a vý-

znamov. Kúzlo, ktorým oplýva tento proces, by sa dalo porovnať k porozu-

meniu príbehov. Ako uvádza Lars Lundsten: 

  
„Porozumenie naratívu je epistemologickou operáciou, v ktorej čitateľ hľadá a vy-

tvára zmysel komunikačnej expresie – naratívu. Pochopenie naratívu pozostáva 

z troch dimenzií významu: význam komunikácie, význam komunikačnej expresie 

a význam popisovaných udalostí.“ (2007, s.287) 

 

V týchto intenciách potrebuje čitateľ pochopiť nielen význam príbehu (ko-

munikačnej expresie), ale aj celkový zámer komunikácie – prečo autor prí-

beh píše a prečo chce s čitateľom komunikovať. Zároveň však čitateľ musí 

rozpoznať význam zobrazených alebo popísaných udalostí, ich prípadný his-

torický, kultúrny, spoločenský rámec a pod. Naratív je tak v svojej podstate 

subjektívnou výpoveďou, pre ktorej pochopenie je dôležité poznať aj jeho 

kontext. 

 

Je zaujímavé si uvedomiť, že narácia a príbehy sú všade okolo nás, a že sú 

súčasťou nášho každodenného života. Nemám na mysli len ľudí, ktorí pravi-

delne siahnu po knihe a ponoria sa tak do jej príbehu. Stačí si predstaviť, že 

sa po relatívne dlhom čase stretnete s dobrým kamarátom, a začnete sa 

rozprávať. Snažíte sa zhrnúť niekoľko dní či týždňov do príbehu, v ktorého 

logickej štruktúre sa často dajú rozpoznať hlavné časti ako úvod, jadro s vy-

vrcholením a záver. Alebo si predstavte, že sedíte v električke oproti mu-

žovi odetému v obleku, avšak ktorému na nohách svietia rozdielne ponožky 

tak zreteľne, že to vášmu pohľadu, ale ani pohľadom spolucestujúcich ne-

mohlo ujsť. Prebehne vám v tej chvíli v hlave malá analýza? Vidíte ho ako 

zaspal a ponáhľa sa do práce? Vidíte ho ako sa ráno za šera oblieka a pre-

hŕňa sa v šuplíku s ponožkami a nevie nájsť ten správny pár? Alebo ako ex-

troverta, ktorý sa chce vo svojom tmavom úradníckom obleku odlíšiť aspoň 

malým detailom? V tomto momente by ste vytvárali krátky príbeh alebo as-

poň ideu, myšlienku pre príbeh - „ako sa to vlastne stalo?“ alebo „prečo?“. 

V oboch prípadoch by ste spájali do príbehu fragmenty podobne ako ich 

spájal Sherlock Holmes v svojich dedukciách pri hľadaní zločincov. Dovolila 

by som sa opäť odvolať na Rolanda Barthesa, ktorý v svojej práci The Semi-

otic Challenge taktiež tvrdí, že naratív je prítomný v celej plejáde foriem 

prehovorov, od mýtu, legendy, bájky až po komiks, správy, konverzáciu 

a pod., a vyskytuje sa v každej spoločnosti, mieste či období. Je medziná-

rodný, transhistorický a transkultúrny (1993, s.251-252). 

 

1.1 Empirický divák a vnímanie obrazu 

Na základe vyššie popísaných kontextov sa teraz pokúsim zamerať na „ide-

álne“ vnímanie obrazu-textu a na reakciu v podobe ďalšieho textu, ktorá by 

 
„Narrative is present in 

myth, legend, fable, tale, 

novella, epic, history, 

tragedy, drama, comedy, 

mime, painting, stained-

glass windows, cinema, 

comics, news, news items, 

conversation. Moreover, 

under this almost infinte 

diversity of forms, narrative 

is present in every age, in 

every place, in every society; 

it begins with the very 

history of mankind and there 

nowhere is nor has been a 

people without narrative. 

(...) Caring nothing for the 
division between good and 

bad literature, narrative is 

international, 

transhistorical, 

transcultural: it is simply 

there, like life itself.“ 

(Barthes, 1993, s.251-252) 
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v prípade vyučovania výtvarnej výchovy mala nasledovať. Brent Wilson po-

písal v svojej publikácii The Quiet Revolution vnímanie a reakciu na ume-

lecké dielo, ktoré sa deje prostredníctvom tzv. skenujúcej estetickej optiky 

(aesthetic scanning lens) (obr.2). Čitateľ diela, napr. študent, vníma dielo 

cez optiku, šošovku (lens), ktorá naznačuje aj určitú individuálnosť vo vní-

maní, čítaní a pochopení diela, keďže táto optika, ako ju Wilson nazýva, je 

u každého iná, meniaca sa časom a nadobudnutým skúsenosťami a znalos-

ťami (1997, s.89-91). Cez svoju optiku študenti na dielo nazerajú a cez ňu 

ho aj interpretujú. Na umelecké dielo (UD) reaguje študent ďalším textom, 

napr. fotografiou a tým zároveň potvrdí pochopenie diela a jeho vztiahnu-

tie do osobných významov a postojov. Celý tento proces sa odohráva v ur-

čitom kontexte (napr. v sociálno-kultúrnom kontexte.). Spôsob, ktorý Brent 

Wilson popisuje v rámci DBAE (discipline-based art education), by sme na-

zvali ideálnym spôsobom čítania obrazu-textu. Musíme si však uvedomiť, že 

k podobnému ideálnemu postupu nemusí vôbec dôjsť alebo cesta k reakcii 

na dielo nemusí byť úplne najľahšia a určite nie priamočiara.  

 

 

Využijem v tomto prípade termín, ktorý používa aj Marie Fulková, empi-

rický divák.  
 
 „Ten zdánlivě nemá potřebnou výbavu k pozornému, či „hlubokému“ vnímaní 

obrazů uměleckého díla. Přesto je vybaven mnohými kompetencemi k „čítaní 

obrazů“. Tato základní výbava vzniká mimo vzdělávací instituce, a u současného 

člověka (signifikantně u nejmladších generací) pochází ze soudobé vizuální kultury“ 

(2008, s.186).  

 

UD 

R 
K 

Obr. 2 Schéma zobrazujúca vnímanie umeleckého diela (podľa Wilson, B.:  

The Quiet Revolution. s. 90). 
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Študent alebo teda empirický divák má určitú základnú výbavu pre čítanie 

obrazov a musím len súhlasiť s Richardom Howellsom, ktorý nadväzuje na 

myšlienku André Bazina z článku The Ontology of the Photographic Image a 

oponuje tak voči slovnému spojeniu „an innocent eye“ (ničím nedotknuté 

vnímanie), pretože ako ďalej tvrdí „nemôžeme efektívne separovať ani len 

to, čo sme vedeli od toho, čo sme videli.“ (2008, s.136). Texty alebo obrazy, 

ktoré sme vnímali už predtým, sa vždy istým spôsobom prejavia na našom 

vnímaní nového textu, obrazu.  Tvrdí to aj Janne Seppänen, ktorý vníma na-

zeranie na dielo nie ako:  

 
„Nestálu, prechodnú udalosť, ale ako neprestajný proces, v ktorom sú predošlé ob-

razy, kultúrne skúsenosti a interakcie znova artikulované. Dalo by sa povedať, že sa 

pozeráme, aj keď sú naše oči zatvorené“ (2006, s.61). 

 

Práve aj z tohto dôvodu ma vyššie popísaná schéma núti klásť si ďalšie 

otázky: Ako by teda študent, empirický divák, pri vnímaní diela, o ktorom 

predpokladajme vie len málo, mohol reagovať resp. postupovať? Čo sa 

stane, ak pred študentom stojí dielo, ktoré od neho vyžaduje hlbšie zamys-

lenie sa, prípadne ak sa jedná o dielo, ktoré od neho vyžaduje znalosť aj 

iných obrazov a textov? Bude dochádzať naďalej k ideálnej situácii a štu-

dent nájde cestu k interpretácii a tvorivej reakcii na dielo?  

 

1.2 Stratégie alebo nielen o ideálnom vnímaní a interpretovaní diela 

Keď je študent počas hodiny konfrontovaný s umeleckým dielom, väčšinou 

sa od neho očakáva, že by mal použiť všetky znalosti a skúsenosti, ktoré má 

k dispozícii, aby rozuzlil jednoduchšie či zložitejšie významové vzťahy a tak 

interpretoval dielo. Interpretovanie poukazuje na niekoľko stupňový pro-

ces, počas ktorého nachádzame význam. Pochopenie textu znamená text 

rekonštruovať. Každé nové čítanie textu čitateľa priblíži k pochopeniu pod-

staty diela. Návrat k textu a jeho opätovné čítanie je jedným z princípov 

hermeneutického prístupu k textu. Profesor a filozof Juha Varto (2008) uvá-

dza v tejto súvislosti zjednodušené pokyny pre hermeneutické čítanie, pri-

čom vychádza predovšetkým z práce Emillia Betti Teoria generate della in-

terpretazione a z práce Hansa-Georga Gadamera Pravda a Metóda (Wahr-

heit und Methode). Čítanie s cieľom rekonštruovať význam textu by malo 

podľa neho brať do úvahy, že text je: 

 
„napísaný Druhým, zasadený do iného času a miesta, ale chápaný mnou tu a teraz 

a takým spôsobom, aby som mohla alebo mohol podoprieť a opodstatniť svoj po-

stup čítania a pochopenia textu a komunikovať ho s niekým iným“ (2008, s.205).  

 

K Vartovým myšlienkam sa v priebehu nasledujúceho textu budem ešte 

priebežne vracať a jednotlivé myšlienky dopĺňať príkladmi. 
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1.2.1 Život každodenný 
„To je nejhezčí v noci. Září jen spousta světýlek a nic není šedé. Světýlka pozoruju už dvacet 

dva let - "Jižňák" se za tu dobu změnil, je míň bahna, ale stejně je to tu v noci nejkrásnější. 

Modrá televizní záře je vidět téměř ze všech oken. U nás je klid, domácí zákoutí uklidňují 

svou obyčejností. Normální zátiší z normálních věcí. Můj starý stůl se spoustou blbůstek, 

Vojta s knihou a nohy nahoru, bude čaj a tichá hudba hraje. (Francová, 2001)“ 

 

Dovolím si na začiatok citovať úryvok z môjho pedagogického denníka zapí-

saný k dielu Sylvy Francovej (obr.3) pod vplyvom spomienok, študentských 

výpovedí a krátkeho rozhovoru s autorkou: Na stole je hrnček. Bude čaj. 

Čierny, s medom a citrónom. Ten najlepší pre jesennú pohodu. V obývačke 

na gauči sedí Vojta. Vlastne skôr leží ako sedí. Nohy mu visia z operadla, ob-

čas nimi kolíše, keď zamyslene prevracia stránku za stránkou. Číta. Je pono-

rený do príbehu, do ďalšieho malého sveta. V pozadí prehlušuje nezvyčajné 

ticho televízor a na Vojtu vrhá svetlá rôznych farieb. Volám na neho z ku-

chyne. On nepočuje. Typické! 

Pohľad z okna ma uistí, že susedia sú doma. Svetlá z okien prerezávajú tmu 

večera. Píšu do tmy pozvánky do života iných ľudí. Suseda varí večeru. Deti 

skáču po posteli a odmietajú ísť spať. Sused vyšiel na balkón zafajčiť si. Taký 

typický večer. Šeď panelákov zahalí čierno čierna tma a len žlté a oranžové 

svetlá dávajú znamenie, že v obrovských kvádroch betónu je život. Život 

každodenný. Taký, bez ktorého nemôžeme existovať. Do ruky beriem hrnček 

a pomaly prechádzam izbami. Z postele sa na mňa gombíkovými očami 

uprene dívajú plyšové medvedíky. Dve spomienky na detstvo, ktoré ešte ne-

skončili v koši alebo v pivnici. V obývačke ma už čaká Vojta. Knihu odložil 

bokom a sedí v prítmí izby. Len obrazovka na neho vrhá odtiene modrej, 

inokedy červenej.  

Obrázok 3. Fotoblogy (Na sídlišti), Sylva Francová. 
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Z šera našej izby teraz lepšie vidieť do životov našich susedov. Nepoznáme 

ich mená, poznáme len siluety pohybujúce sa na osvetlenej scéne paneláko-

vej steny. Deti už neskáču po posteli. Spia. Sused už nefajčí, ale balkónové 

dvere nechal ešte pootvorené a prievan vytiahol bielu záclonu. Je ako duch, 

ktorý by chcel z bytu ujsť. Na stenu susedovej obývačky sa premietajú rov-

naké svetlá a tiene ako u nás. Reklama. Suseda ochutnáva čerstvo nava-

renú polievku. Fúka na lyžicu, no aj tak si popálila jazyk. Pridáva soľ. Celý 

tento výjav je to ako film, ktorý sa pred vami premieta. Stačí si len vybrať 

obrazovku a nemusíte platiť žiaden poplatok. Svetlá sa zapnú, pozvú vás 

ďalej. A zhasnú, keď vás už majú dosť. Je to krása. Je to idylka. Je to život 

každodenný. Udalosti, ktoré sa dejú každý deň a my bez nich nevieme žiť6. 

(Pedagogický denník EG_01.13)  

 

Vyrastala som na sídlisku. Síce na malom, ale celé moje detstvo a roky po-

vinnej školskej dochádzky sú spojené so sivým panelákom, modrými rá-

mami na oknách, preliezkami a maminým pokrikom z okna, „Večera!“. Keď 

na tieto kvádrové výtvory nešťastného architekta padla noc, stalo sa čosi 

magické. V obývačkách sa rozblikali televízne prijímače a na stenách bytov 

začali vytvárať neuveriteľné obrazce v ešte neuveriteľnejších farbách. Su-

seda zažala chladné modré neónové svetlo v obývačke, a ďalšia suseda pod 

ňou zase teplé oranžové svetlo v kuchyni. A takto sa pravidelne po siedmej 

hodine večer začal sviatok svetiel, obrazce exponované do tmy, okná do 

ďalších malých svetov a životov. Vnímať a čítať dielo Sylvy Francovej aj 

z popísaného dôvodu pre mňa, ale aj pre väčšinu študentov bývajúcich 

v panelákoch, nebol problém. Autorka nám síce dáva možnosť nazrieť do 

jej sveta a príbehu vo fotografii, ale na malú chvíľu bol tento príbeh aj mo-

jím príbehom, malou spomienkou, dievčatkom, ktoré stálo za oknom a po-

zorovalo z neho večer na sídlisku a svetelné obrázky na stenách panelákov. 

Skúsenosťou, ktorou som prešla, a situáciou, ktorá mi bola možno až príliš 

blízka som sa k dielu dostala najbližšie ako to bolo možné. Spomienky ožili. 

Obraz-text vytvorený Druhým, iným človekom, bol vytvorený aj pre mňa. 

Rozprával aj môj príbeh.  

 

Podobná skúsenosť so životom v paneláku a na sídlisku spôsobí, že čitateľ 

obrazu-textu nemá problém s identifikovaním znakov, pochopením diela a 

jeho vztiahnutím do osobných kontextov. Reakcia v podstate prichádza au-

tomaticky. Ak budeme naďalej vychádzať z Wilsonovej schémy a termínov, 

                                                             
6 Zápis a zamyslenie k spomínanej fotografii Sylvy Francovej, vytvorené pred a dokončené 
po stretnutí so študentmi. Stretnutie bolo venované vnímaniu a analýze 4 diel, medzi nimi 
aj fotografia Fotoblogy: Na Sídlišti. Výtvarné stretnutia sme so študentmi zrealizovali 
v rámci projektu Creative Connections. Tento projekt je medzinárodným trojročným vý-
skumným projektom, na ktorom spolupracuje 6 partnerských univerzít a mnoho stredných 
a základných škôl. Projekt začal v januári roku 2012 za podpory Európskej komisie v rámci 
programu Commenius (EACEA-517844). 
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tak sa študent díva a interpretuje obraz cez optiku jemu vlastnú, ako nazna-

čuje šošovka na schéme. Počas analýzy znakov a významov používa rôzne 

individuálne stratégie, ktoré mu najviac vyhovujú. Takto postupne prechá-

dza umeleckým dielom až k tvorivej reakcii naň, ktorá môže mať podobu 

fotografie, maľby, úvahy, gesta, eseje a pod. Na text reaguje ďalším tex-

tom. Tento text má však špecifickú vlastnosť – vo význame sa posúva 

o niečo ďalej. Stáva sa ovplyvnený študentom, čitateľom, empirickým divá-

kom, jeho individualitou a svetom, ktorý mu je dobre známy a najbližší.  

 

Takto sa v podaní študenta stáva život každodenný napríklad životom pra-

covným, s blikajúcou obrazovkou počítača, mobilného telefónu, svetlom 

skenera či kopírky a s oranžovým svetlom stolnej lampy. Pracovná atmo-

sféra, ktorá je študentom vďaka rodičom, ale aj zaujímavej polohe školy 

(oproti presklenej budove s kanceláriami) dobre známa, sa stala reakciou 

na fotografiu Sylvy Francovej (obr.3). Do okien tejto budovy sa dívajú tak-

mer každú prestávku, prípadne aj počas nudnej a nezáživnej hodiny. Štu-

dentky, ktoré fotografiu vytvorili, automaticky vedeli ako chcú na dielo au-

torky zareagovať a čo chcú vyjadriť, potrebovali len nájsť vhodnú cestu 

k tomu, aby sa priblížili svojej predstave o tom, ako by to malo vyzerať. Po-

dobnú reakciu (obr.4) mal aj ďalší pár študentov, ktorý reagoval na fotogra-

fiu Aleny Kotzmannovej s názvom Shopping is my hobby. Komentár k ich 

fotografickej reakcii bol nasledovný:  

 
„Takže my reagujeme na to s tou igelitkou, protože nám to přišlo jako nejrychlejší, 

nejjednodušší i nejzajímavější. Jediná změna je asi ten obsah igelitky, protože v roku 

Fotografická reakcia študen-

tiek na dielo Sylvy Francovej. 

Obrázok 4 Fotografia Aleny Kotzmannovej (Shooping is my hobby) vľavo a fotografická reakcia 

študentov vpravo. 



18 
 

1998 nebyly takovýto věci a na to jsme chtěli upozornit, že se ten svět mění, ale 

zároveň i zůstává. Protože se nakupují ještě dražší věci a více“. (Jakub a Dominika) 

 

Obsah ich igelitovej tašky sa podobne ako u Aleny Kotzmannovej stal sym-

bolom. Citujem komentár študenta „tam vidíte jablíčko, všechny ty loga, to 

jsou teďka ty symboly moderní společnosti“, spoločnosti a obdobia, ktoré 

im je o niečo známejšie ako to zobrazené na fotografii. V oboch príkladoch 

došlo k pochopeniu diela, ale aj k istej transformácii, zmene, ktorú je 

možné vidieť v ich fotografiách a komentároch. Dielo vztiahli do svojej 

štruktúry znalostí, vedomostí a záujmov, a tak ho priblížili k svojmu svetu.  

 

1.2.2 Terezka, hnusné topánky a módne doplnky  

Avšak počas vyučovacej hodiny sa nestretávame len s ideálnou reakciou 

študentov, ale vyskytnú sa aj situácie, kedy študenti z rôznych dôvodov ne-

vedia alebo nechcú na dielo zareagovať. V prípade fotografie Shopping is 

my hobby sa vyskytla situácia, kedy pre skupinu študentiek sa dielo stalo 

doslova nepohodlné či nepríjemné na pohľad. Jedna zo študentiek, Te-

rezka, dielo odmietla so slovami, že je škaredé a žena na obrázku má 

hnusné, chlapské topánky ako bezdomovkyňa. Svoj komentár zakončila slo-

vami: „obraz je od toho, abych na něj koukala, né myslela“. Táto „stratégia“ 

uzatvára optiku vnímateľa diela ešte viac do seba, bez väčšej snahy pocho-

piť, priblížiť sa významu a príbehu diela. Dôvody pre podobné reakcie môžu 

byť rôzne, od nemožnosti vcítiť sa do situácie, nedostatočných znalostí 

a skúseností, až po vplyvy artefaktov vizuálnej kultúry a rôznych osobných 

významov a mimo umeleckú skúsenosť. 

 

Terezka je v triede známa tým, že rada nakupuje, že je „vyznávačkou Hello 

Kitty“ a tým, že jej veľmi záleží na úprave zovňajšku, čo počas hodiny často 

komentovali aj jej spolužiačky. „To víte, ona bere jenom boty s červenou 

podrážkou“7. V prvej fáze hodiny zameranej na individuálnu prácu a vníma-

nie diela, Terezka odmietla dielo analyzovať. Počas ďalšej analýzy, ktorá už 

prebiehala v skupine, sa podobne ako jej spolužiačky, priklonila k substitu-

tívnym znakom – topánkam, oblečeniu a celkovému vzhľadu postavy, ktoré 

sa pre ne stali v interpretácii dôležitejšími symbolmi ako boli tie skutočné 

(igelitová taška a socha svätého Václava). Študentky si vytvorili a nahradili 

pôvodné symboly a znaky, znakmi inými – substitútmi, ktoré sú pravdepo-

dobne ich svetu a záujmom bližšie. Znaky-substitúty boli pre nich zväčša tie, 

ktoré sú v rámci ich optiky a skúsenostnej vybavenosti pochopiteľnejšie, 

napríklad ako boli vzhľad a úprava zovňajšku v tomto prípade pre študentky 

                                                             
7 Narážka na topánky známeho francúzskeho návrhára obuvi Christiana Louboutina. Tieto 
lodičky na vysokom podpätku a s červenou podrážkou sa stali doslova jeho signatúrou a sú 
nosené mnohými osobnosťami hudby i filmu. 
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závažnejšie a zaujímavejšie než to, čo žena nesie v taške. Terezka to argu-

mentovala nasledovne:  

 
„Ale ty boty! Špinavé a chlapské...já když se dívám na ten obraz, zajímá mně, kdo 

drží tu igelitku, proč je oblečený takhle. Myslím, že to byl záměr autorky, ale nevím 

proč. Nevím, co by to mohlo znamenat. Ona (autorka) by si to taky na sobě určitě 

nedala“. A v svojom kometári pokračovala, „já bych to udělala jinak. Když tam ta 

igelitka je důležitá, já bych tam dala jen ji. A ty nohy bych uřízla.“ (Terezka) 

 

Vo vnímaní a pochopení diela sa však takýmto spôsobom krútili neustále 

dookola, uväznili sa v akejsi špirále a stratili vo význame symbolov. V ko-

mentároch neustále opakovali tie isté substitúty a nechceli sa ich vzdať ani 

potom, keď sa im ich nepodarilo prepojiť s inými znakmi na obraze. Význa-

movo sa dostali k chudobe, biede a nevkusu, medzi ktorými už nenachá-

dzali logické spojenie so siluetou sochy Sv. Václava na igelitovej taške. Pri 

snahe umelo ich prepojiť (napr. „podle mně je to suvenýr, který si nese jako 

symbol svobody v tašce“) sa pri konštruovaní významu zamotali ešte viac. 

Zavŕtavali sa do diela, čo ich však nedoviedlo k tvorivej  fotografickej reakcii 

a reinterpretácii fotografie.  

 

V tomto smere je dôležité spomenúť tzv. koherenciu významu (coherence 

of meaning) ako ju nazýva Juha Varto. Ak berieme do úvahy koherenciu vý-

znamu, teda správny čas a miesto, znamená to, že pri interpretovaní diela 

nezabúdame na kontext diela, svet, v ktorom bol text vytvorený v porov-

naní k svetu, v ktorom je text čítaný. Koherenciou významu Varto zdôraz-

ňuje, že text je vždy akýmsi balíčkom zloženým z kompletného, uceleného 

kontextu (complete context package) a teda hoci sa text skladá z menších 

a menších častí, ktorých význam môžeme analyzovať, mali by byť vždy po-

čas analýzy porovnávané s významom celku (2008, s.207).  Pri fotografii 

Shoppying is my hobby mali študentky problém určiť správne obdobie, na 

ktoré fotografia odkazovala. Nielen oblečenie, ktoré pokladali za nudné 

a staré, ale aj čierno-biele prevedenie v nich umocnilo pocit „starobylého 

obdobia“. V ich komentároch k dielu sa napríklad často objavovalo obdobie 

počas a po prvej respektíve druhej svetovej vojne.  

 

Okrem substitútov sa v študentskej interpretácii diel objavili aj aditívne 

znaky a významy. Zväčša to boli osobné významy, ktoré sa premietli a pre-

javili aj v rámci analýzy diela a tvorivej reakcie naň. Aditívy môžu byť chá-

pané aj ako pridaná hodnota výpovede, osobná, mimo umelecká skúse-

nosť, a to v prípade, keď pre študentov určitý znak odkazoval aj na niečo 

iné ako len zaužívanú konvenciu. Takáto reakcia môže byť spôsobená aj 

inými záujmami či skúsenosťami každého človeka, ktorý vníma dielo subjek-

tívne a premieta ho do svojho života. Aditívy však môžu byť dôsledkom aj 

inej doby. Každé dielo bolo vytvorené v inom čase, v iných podmienkach 



20 
 

a v podstate pre iných ľudí. Na podobný prípad poukazujú aj samotné štu-

dentky, ktoré igelitovú tašku, predovšetkým farebnú a dokrčenú, pokladajú 

za „OUT“, stotožňujú ju s hanbou, bezdomovcami a dôchodcami.  

 
„V tom originálu, autorka využila igelitku jednodušší, my jsme vybírali igelitky hodně 

barevné. Nebo já nevím, jsme se třeba shodli, že bychom si nikdy takovou hle 

igelitku nevzali, když jedeme ven. Je to taková sociální igelitka“. (Natálie) 

 

Študentky nazerali na igelitovú tašku ako na módny doplnok, ktorý by si ur-

čite von nevzali, pretože teraz sú v móde bavlnené alebo papierové tašky8, 

ako sami neskôr priznávajú.  

 

Prístup k obrazovému textu by mal teda vychádzať z faktu, že text má 

svojho autora, ktorý v texte vedome alebo nevedome konštruoval určitý 

význam(y). Interpretácia tohto významu je pomerne otvorená rôznym spô-

sobom čítania, avšak vždy musí vychádzať zo samotného textu. V takomto 

procese rekonštrukcie významu môže čitateľ dôjsť k síce zaujímavej ana-

lýze, ale často taktiež k tzv. importovaným významom (imported meanings 

ako ich nazýva Varto). Takéto významy narušujú text, pretože čítame text 

podobne ako by „diabol čítal Bibliu a tak prikladáme  k významu niečo, čo 

tam nepatrí, naše vlastné očakávania, cudzie teórie, asociácie“ (2008, 

s.206). Výsledkom takéhoto čítania textu je, že stráca svoju identitu, vypo-

vedá viac o čitateľovi diela a jeho svete (napr. aditívy), alebo v horšom prí-

pade dochádza k tomu, že text nebude pochopený a interpretovaný vôbec 

(napr. odmietanie diela a využívanie substitútov). Avšak musím podotknúť, 

že aditívne znaky a významy nemusia bezprostredne viesť k chybnému po-

chopeniu diela. V prípade tejto stratégie môže ísť o určitú osobnejšiu prí-

chuť významu, tým, že je dielo vtiahnuté viac do sveta čitateľa a k jeho 

alebo jej osobným znakom a významom. Tento prístup k dielu môže, ale 

nemusí narušiť text, závisí to predovšetkým od toho, v akej miere aditívy 

využíva. Podobným príkladom môže byť aj sídlisko Sylvy Francovej, ktoré 

pre študentov znamenalo nielen kamarátov a hry, ale rovnako bolo spájané 

s negatívnymi významami – šeďou, depresiou a niekedy aj drogovými dí-

lermi9. Aditívy a opozitá, ktoré spájali do svojich výpovedí pre nich neboli 

príťažou a vo význame sa nestratili. Ich výpoveď o diele sa stala istým spô-

sobom reálnejšia a osobnejšia. 

                                                             
8 Len niekoľko desaťročí dozadu bolo určitou prestížou mať igelitovú tašku, predovšetkým 
zo zahraničných západných obchodných domov. Tieto tašky sa potom nosili dokonale 
a starostlivo poskladané v kabelke. V súčasnej dobe však študentky zdôrazňovali aj ekolo-
gické hľadisko a používanie recyklovateľných materiálov. 
9 Väčšina študentov, ktorí sa zúčastnili výskumu pochádzajú z Prahy – juhozápad a majú 
teda v mnohých prípadoch aj negatívnu skúsenosť so životom na sídlisku. 

Ďalšia z fotografických reak-

cií študentiek na prácu  

Aleny Kotzmannovej 
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1.2.3 O Elvisovi a Nastenke, ktorý žijú „different life“ 

Ten obraz je absurdný a nelogický. To takto nemôže byť. Prečo by boli 

v lese a pili čaj alebo kávu. A ešte k tomu v zime! To nedáva zmysel. Takéto 

a podobné komentáre som od študentov počúvala na začiatku analýzy  

maľby od fínskeho autora Markka Laakso s názvom Coffee Break (obr.5). 

Obraz najprv odmietali slovami, že je nelogický a gýčovitý. Prvá časť analýzy 

ich na prvý pohľad nedostala ďaleko od počiatočného tvrdenia. Elvisa 

umiestnili na Sibír a dievča, ktoré mu v „lese vyzerajúcom ako z Mrázika“, 

servírovalo kávu, sa stalo jeho bezhlavo zaľúbenou Nastenkou, ktorá mu 

bola schopná splniť všetko, čo mu videla na očiach. Citujem z príbehu, ktorý 

bol vytvorený v rámci jednej zo záverečných úloh: 

  
„Jednoho dne Elvis koncertoval v Rusku a zalíbila se mu maskérka Nastěnka. Elvis 

dvacet let po smrti, se chtěl usadit a požádal mladičkou, hloupou N, aby se stala 

jeho „manželkou“ (služka). Elvis už ale není zrovna v balíku, tak jedou na svatební 

cestu na saních 10km od N chaty. Elvisovi už je zima, tak říká N, ať mu udělá čaj, 

jenže N má s sebou jenom vodku. Tak musí jet do nejbližšího Alko-store (100m), tam 

ji ale chce zvést boss mafie. Elvis slyší křik, běží za ní, utrhne si své zmrzlé kotlety 

a rozsekal s nimi bosse a pak už si mohou vychutnat čaj (s vodkou)“10. (Jakub)  

 

Jeho spolužiak svoj príbeh k obrazu ukončil nasledovne:  
„Elvis je naštvaný, tak se mu dívka snaží se vším vyhovět. Uvaří mu čaj na ohni, 

který rozpálila, uloví medvěda, aby ho mohla přikrýt jeho kožešinou a nakonec mu 

i zatancuje. Když už to vypadá, že nepřežijí, tak zničehonic přiletí UFONI a zachrání 

je. Ale naneštěstí taky havarují a všichni umírají. KONEC“. (Karel) 

 
                                                             
10 Zátvorky v príbehu aj skratky mien boli vložené študentom. 

Obrázok 5. Coffee Break, Markku Laakso 

 
O du, Geliebte meiner 

siebenundzwanzig Sinne, 

ich 

liebe dir! – Du deiner dich 

dir, ich dir, du mir. 

- Wir? 

Das gehört (beiläufig) nicht 

hierher.  

Wer bist du, ungezähltes 

Frauenzimmer? Du bist 

- - bist du? – Die Leute 

sagen, du wärest, - lass 

Sie sagen, sie wissen nicht, 

wie der Kirchturm steht. 

Du trägst den Hut auf 

deinem Füssen und 

wanderst 

Auf die Hände, auf den 

Händen wanderst du. 

Hallo, deine roten Kleider, 

in weisse Falten zersägt. 

Rot liebe ich Anna Blume, 

rot liebe ich dir! – Du 

Diener dich dir, ich dir, du 

mir. – Wir? 

Das gehört (beiläufig) in 

die kalte Glut. 

Rote Blume, rote Anna 

Blume, wie sagen die 

Leute? 

Preisfrage: 1. Anna Blume 

hat ein Vogel. 

                  2. Anna Blume 

ist rot. 

                  3. Welche Farbe 

hat der Vogel? ... (Kurt 

Schwitters: An Anna 

Blume) (Richter, 1978, 

s.140) 
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V ich posmeškoch, narážkach a absurdných situáciách, ktoré pridali do prí-

behu, neboli nakoniec až tak ďaleko od zámeru autora. Vzťah „Nastenky 

a Elvisa“ študenti popisovali aj ako slúžka a pán, ako nerovný vzťah. Nadra-

denosť, ktorú z obrazu vycítili popisovali v skupinovej diskusii takto: „ale El-

vis je takový nadrazený, jak tam sedí a ona ani nemá kam si sednout. A ona 

ho obsluhuje“. Študenti tak vycítili nadradenosť, ktorú do idylického pro-

stredia vniesol Laaksov Elvis11. Ten do situácie logicky nepatrí a predstavuje 

niečo importované, možno tak trochu aj hrozbu.  

 
„Autor záměrně nakreslil tyto postavy v této situaci. Muž do této situace, prostoru 

nezapadá! Podle mně chtěl autor ukázat dva odlišné životy. Žena z normální 

severské vesnice a muž ze města milióny budov.“ Spolužiačka tejto študentky ju 

doplnila: „(on ohrožuje) tu tradici. To normální a možno i tu přírodu. Taková 

kolonizace.“ (Sára a Dominika) 

 

Na jednej strane museli študenti pri konštruovaní významu zápasiť so sku-

točnosťou, ktorú nepoznali a ich životná skúsenosť na ňu nestačila (napr. 

fínska krajina, folklór). Preto sa v interpretácii dostávali skôr k obrazom 

a znakom, ktoré boli pre nich o niečo známejšie a mali s nimi skúsenosť as-

poň z vizuálnej kultúry (napr. film Mrázik, na ktorý vo svojich výpovediach 

často odkazovali). Následne však začali obviňovať autora, že je hlúpy a za-

čali sa mu posmievať. V príbehu k dielu reagovali ďalšou a ďalšou absurdi-

tou. Od mafiánov prešli až k mimozemšťanom či kolotočom a gýčovitým 

obrazom s nimi spojenými. Na strane druhej, vycítili aký môže byť vzťah 

medzi postavami, v tejto fáze analýzy sa dostali k skutočnosti, ktorá im bola 

opäť o niečo bližšia, známejšia z ich vlastného prostredia.  

                                                             
11 Postava Elvisa v Laaksových dielach: ako symbol západnej mestské kultúry, ako symbol 
populárnej kultúry, ako niečo cudzie, narušiteľ alebo potencionálna hrozba. Na druhej 
strane Elvis bol Laaksovým detským idolom a tak sa ho Markku Laakso snaží priblížiť prí-
tomnosti. Na prví pohľad je postava Elvisa absurdná a nepatriaca do obrazu, ale jej racio-
nálnosť môžeme nájsť v túžbe po vzdialených krajinách a v kulte hrdinu. (http://www.mar-
kkulaakso.com/) 
 

Obrázok 6. Mirja by the river, Jaakko Heikkilä. 

http://www.markkulaakso.com/
http://www.markkulaakso.com/
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Posmech sa stal určitým odstupom, vymedzením sa od diela, ale neve-

domky aj stratégiou, ktorá niektorých študentov doviedla k pochopeniu vý-

znamu a reakcii na dielo. 

 

Spolu s Coffee Break, študenti mali možnosť interpretovať aj dielo ďalšieho 

fínskeho autora, Jaakka Heikkilä, s názvom Mirja pri rieke (Mirja by the ri-

ver) (obr.6). Oba diela pre nich predstavovali situáciu, kde boli konfronto-

vaní s realitou, ktorá im bola pomerne cudzia. Na jej popísanie im chýbala 

nielen skúsenosť, ale rovnako aj slovná zásoba. Tento nedostatok slov na-

hrádzali i slovnými spojeniami z anglického jazyka. Dalo by sa povedať, že 

reagovali na cudzie cudzím. Ich úlohou bolo napríklad vytvoriť pre dielo 

vlastný názov, keďže ten originálny nepoznali a dozvedeli sa ho až na konci 

hodiny. Napríklad jedna zo študentiek tak siahla po anglickom jazyku a pri 

konfrontácii s odlišným, iným svetom Markka Laaksa vytvorila názov „Diffe-

rent life“. Podobne reagoval aj jej spolužiak, ktorý pre fotografiu Jaakka He-

ikkilä zvolil názov „Spring coming“. V druhej triede sa objavil podobný prí-

pad, ale priamo v komentári v písanej podobe. Študent opisuje Elvisa v bo-

doch: „Chlap. Zlatý smoking, „poker-face“, vypadá elegantně a zároveň 

nevkusně“. Rovnako sa anglický jazyk objavil aj v príbehoch (napr. alko-

store) ako ste si mali možnosť všimnúť v jednom z citovaných príbehov. 

 

Na jednej strane príčinu takéhoto prístupu by som hľadala v posune do inej 

sociálnej reality a vo vytvorení určitej distancie vo výpovedi. Avšak problém 

môže vyplývať aj z formy vyučovania českého a anglického jazyka. Študenti 

počas vyučovania cudzieho jazyka prechádzajú cvičeniami, v ktorých sa učia 

cudzí jazyk čo najefektívnejšie ohýbať, využívať v hovorenej i písanej po-

dobe a podobné cvičenia jednoduchý sloh nenahradí. Na druhej strane, sa-

motný anglický jazyk má medzi mládežou určitú prestíž a dôležitosť spo-

jenú s populárnou hudbou. Prekladaním textov piesní sa sami učia nové vý-

razy a teda sú vystavovaní ďalším možnostiam použitia cudzieho jazyka. 

 

1.2.4 Malé svety a spomienky: zima, únava, samota a depresia 

Hoci vytvorenie príbehu k obrazu bolo jednou zo záverečných úloh spoje-

ných s analýzou diela, niektorí študenti používali kratšie príbehy, často vo 

forme spomienky, už priamo v analýzach diel a v komentároch k nim. Kaž-

dodenným drobnostiam v diele Sylvy Francovej pripisovali hodnotu spo-

mienky. Záhadný muž zahalený v tieni sa ponáral do nostalgie, melanchólie 

a spomienok na detstvo, ktoré sa už nevráti. Návrat do príjemnej alebo kru-

tej minulosti sprevádzal ich výpovede k dielu aj v ďalších prípadoch. Hrnček 

sa stal spomienkou na babičku a chalupu, plyšové medvede na detstvo. He-
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ikkiläho Mirja spomínala v ich ponímaní fotografie taktiež na detstvo a bez-

starostné korčuľovanie sa po zamrznutej vodnej hladine, ale aj na partnera, 

ktorý odišiel z jej života.  

 
„Postava má podle mně městečko velmi ráda a bojí se o něj – podle mně tam 

vyrůstala. Postava se podle mně cítí bezmocně, smutně, má obavy, rukou si zakrývá 

tvář, aby to nikdo neviděl“. „Myslím, že ten pán12 je hodný. Určitě žije v malém 

domku na okraji jezera. Oblečení má černé, takže smutné. Třeba mu umřela 

manželka a jemu se po ní moc stýská“. (Anna) 

 

Mirji študenti pripisovali rôzne emócie. Snažili sa zistiť ako by sa asi mohla 

cítiť a zároveň identifikovať svoje vlastné pocity z fotografie. Tie často zhr-

nuli krátkou vetou alebo jedným slovom: „Smutek. Tenhle obraz mi ho 

hodně připomíná“ či niekoľkými kombináciami asociácií ako „zima, smutek, 

únava, samota, deprese“ alebo „samota, opuštěnost, smrt a stáří“. Malé či 

väčšie príbehy im pomáhali dotvárať a interpretovať dielo. Postavy zobra-

zené na fotografiách už pre nich neboli cudzí ľudia a výtvory autora, ale do-

stali sa touto cestou o niečo bližšie k aktuálnemu svetu. Čitatelia – študenti 

si ich lepšie vedeli predstaviť ako skutočné situácie, ktoré sú možné. Začali 

sa podieľať na autorstve príbehu zachytenom v diele, kooperovať pri dotvá-

raní príbehu a možného fiktívneho sveta. Vytváraním fiktívnych možných 

svetov13 postavám vdýchli život a emócie, ktoré ďalej formovali atmosféru 

diela a ich tvorivú reakciu naň. Umberto Eco cituje Jaakka Hintikku, „možný 

svět je to, co popisuje celistvý román“ (Hintikka, 1967).  A ďalej opisuje Eco 

možné a aktuálne svety takto:  

 
„Možné světy jsou v teorii fikce stavy událostí. Tyto stavy mohou být analogicky 

přeloženy do matric světa, které nabízejí možnost porovnávat různé stavy věcí pod 

nějakým úhlem pohledu a zjistit, zda mohou být vzájemně přístupné či nikoli 

a v jakých ohledech se liší. (…) Možné světy mohou být nahlíženy buď jako „reálné“ 

stavy událostí nebo jako kulturní konstrukty, záležitosti stipulace nebo jako 

sémiotické výtvory. (…) Abychom vůbec mohli možné světy porovnávat, musíme 

považovat dokonce i skutečné nebo aktuální světy za kulturní konstrukty. Takzvaný 

aktuální svět je svět, ke kterému odkazujeme – správně či mylně – jako ke světu, (…) 

ve kterém Napoleon zemřel na ostrově Sv. Heleny, kde dva plus dva rovná se čtyři, 

kde je nemožné být sám sobě otcem a kde Sherlock Holmes nikdy neexistoval jinak 

než jako fiktivní postava. Aktuální svět je ten, který známe prostřednictvím mnoha 

obrazů nebo popisů světa, a tyto obrazy jsou epistemickými světy, které se 

vzájemně vylučují. (…) Možné světy nejsou objevovány v nějakých vzdálených, 

neviditelných nebo transcendentních depozitářích, konstruuje je ruka a mysl 

člověka“(2009, s.74-76). 

                                                             
12 Zámena Mirji – ženy za muža. Študenti v tejto fáze pracovali ešte bez názvu diela a akej-
koľvek inej informácie o obraze, preto sa často stávalo, že riešili medzi sebou, aké je pohla-
vie postavy na fotografii a zamieňali Mirju za muža. Niektorí sa tomu vyhli použitím slov 
ako „človek“ alebo „postava“. 
13 Termín spomína Umberto Eco (2009, s.75) 
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 Umberto Eco sa v tomto prípade zaoberá vytváraním malých svetov v lite-

ratúre, ale ja by som si dovolila rozšíriť a použiť tento termín aj pri vnímaní 

výtvarného diela v našom príklade a neskôr v nasledujúcich kapitolách aj 

pri čítaní a tvorbe komiksu. Modelový čitateľ, ako ho Eco nazýva, musí pri 

čítaní diela preukázať vôľu autorovi veriť, brať to, čo mu text hovorí ako 

pravdu a teda istým spôsobom (v prípade výtvarného diela) prejaviť aj 

ochotu spolupracovať s autorom na dotvorení príbehu. Autor vyberá a po-

pisuje nejaký možný svet, pričom vo výbere tohto sveta je slobodný. Záro-

veň tak stanovuje čitateľovi isté hranice, širšie či užšie, pre svoj malý svet14, 

hranice a intencie, v ktorých by mal čitateľ dielo vnímať. Čitateľ svet vytvo-

rený autorom porovnáva s aktuálnym svetom, preto sa mu niektorý fiktívny 

možný svet zdá možnejší ako druhý (pre porovnanie napr. príbehy Sher-

locka Holmesa sú pre čitateľov skutočnejšie ako J.M. Barrieho svet Petra 

Pana). Vnímanie a pochopenie diela, ako som už spomínala skôr, však závisí 

aj od určitej skúsenosti čitateľa so zachytenou skutočnosťou alebo situá-

ciou na obraze. Práve aj z týchto dôvodov sa fotografia Sylvy Francovej 

a Jaakka Heikkilä zdala študentom reálnejšia a logickejšia ako napríklad fo-

tografia Aleny Kotzmannovej alebo maľba Markka Laaksa. Pravdepodobne 

aj preto sa im ľahšie prijímala výzva od prvých dvoch spomínaných autorov 

vnímať a dotvoriť tieto malé možné svety.  

 

1.3 Krátke zhrnutie 

Študenti ako empirickí diváci v svojich analýzach diela často rozbili na men-

šie významové časti – fragmenty, ktoré mohli reprezentovať napríklad to, 

čo im bolo významovo bližšie a teda ľahšie na pochopenie. Z hľadiska ich 

veku, im niektoré skutočnosti už boli cudzie (napr. nákupný boom po roku 

1989 a nedostatok tovaru pred týmto rokom, fronty pred obchodmi 

a pod.). Nákupnú horúčku a igelitovú tašku už chápali ako niečo samo-

zrejmé. Ich osobné skúsenosti, vnímanie okolitého sveta a asociácie ich 

viedli skôr k negatívnemu alebo menej príjemnému chápaniu tejto skutoč-

nosti. Zároveň však dané ponímanie poukazovalo na časté využívanie vizu-

álnej kultúry a jej artefaktov ako možnosti porovnania nových obrazov 

s obrazmi, ktoré sú im už dobre známe. Taktiež sa objavili aj isté nedostatky 

v historických a miestnych znalostiach študentov, ktoré ich doviedli k skres-

leným významom. Študenti ako empirickí diváci interpretovali text na zá-

klade svojich skúseností a znalostí, a boli tak konfrontovaný so svojimi mo-

mentálnymi limitmi, hranicami svojho vnímania, ktoré však nie sú statické 

a menia sa spolu so skúsenosťami a vekom čitateľa. Práve aj z tohto dô-

                                                             
14 Malý a hendikepovaný svet, ako ho napríklad ďalej nazýva Umberto Eco (2009) alebo Lu-
bomír Doležel (2003). 
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vodu sa pre lepšie pochopenie a nový prístup k textu v zmysle hermeneu-

tického čítania, odporúča opätovne pristupovať k textu a čítať ho znova. 

V rámci prvých dvoch vyučovacích jednotiek tak študenti mali možnosť 

konštruovať významy k jednému obrazu a k týmto významom potom kri-

ticky pristupovať a dielo tak čítať znova. Jednotlivé analyzované kategórie 

tejto časti výskumu popisuje tabuľka 1. 
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Tabuľka 1. Stratégie prístupu k dielu – vnímanie a čítanie jednotlivých znakov: prehľad identifikovaných kategórií z prvých 

dvoch vyučovacích jednotiek, zameraných na čítanie obrazu, denotáciu a konotáciu. 

 

kategória popis kategórie ukážky z výpovedí a komentárov 

odmietanie 

Odmietanie diela a toho čo 

vyjadruje, nesúhlas s dielom 

a autorom. 

„obraz je od toho, abych na něj koukala, ne myslela“ 

„(na obraze) je jedna postava, velmi ošklivě oblečená“ 

„Ten obrázek na té tašce je takový nereální. To prostě takhle 

nemůže být“. 

 

„Ale když má tak hnusné boty tak asi nebude nakupovat, to by si 

hned koupila nějaký ženský boty a mala bych je teď na sobě. 

Takže to nedává smysl“. 

 

„Mně to tak připadá jako ... No je to fakt kýčovitý hodně. Tak 

jako v tom národním a pak ukazují na to tradiční proto to 

nevypadá jako ... a celé je to takový rozmazaný, přijde mi to 

mastní“. 

 

posmech 

Výsmech diela ak mu neroz-

umieme alebo nechceme 

porozumieť. Zosmiešnenie 

diela v komentároch. Irónia 

a sarkazmus v poznámkach 

k dielu. 

„Elvis je naštvaný, tak se mu dívka snaží se vším vyhovět. Uvaří 

mu čaj na ohni, který rozpálila, uloví medvěda, aby ho mohla 

přikrýt jeho kožešinou a nakonec mu i zatancuje“. 

 

„Elvis slyší křik, běží za ní, utrhne si své zmrzlé kotlety a rozsekal 

s nimi bosse a pak už si mohou vychutnat čaj  

(s vodkou)“. 

 

„Mrtvola zabalená do igelitu, tu padlo (ako názor na to, čo je 

zobrazené na fotografii)... (smiech)“. 

 

substitúty 

Nahrádzanie znakov a vý-

znamov inými, vlastnými 

znakmi alebo významami. 

Tvorba nových, iných zna-

kov. 

Sv. Václav a Václavské náměstí: „místo demonstrace“, 

„revoluce“, kde „o život přišlo mnoho lidí“, „No nevím, kdybych 

to mněla fotit a takhle kdybych tam mala mít něco českého, 

nevím či bych tam dala zrovna sochu svatého Václava“. 

 

Hrneček: „domov“, „křehké vztahy“ 

 

Boty a oblečeni: „obyčejné“, „chudoba a nevkus“, „chudá žena“, 

„hnusné boty, velmi chlapské“ 

 

aditívy 

Pridávanie vlastných doda-

točných významov, prí-

padne znakov. 

 

Václavské náměstí: „suvenýr“, „cizinci a turisté“, „Já bych třeba 

řekla, že to fotil nějaký autor, teda, cizinec, protože většinou 

cizinci fotí takový to sochy u nás, že jim to přijde zajímavý“. 

Igelitka: „sociální status“, „důchodce“, „bezdomovec“, „V tom 

originálu, autorka využila igelitku jednodušší, my jsme vybírali 

igelitky hodně barevné. Nebo já nevím, jsme se třeba shodli, že 

bych jsme si nikdy takovou hle igelitku nevzali, kdybych jsme šli 

ven. Je to taková sociální igelitka“. 
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Sídliště: „šeď“, „drogoví dealeři“, „deprese“ 

 

emócie 

Pripisovanie emócií a poci-

tov postavám, poľudšťova-

nie a približovanie sa tomu, 

čo môžu postavy prežívať. 

„Znaků tam (na obraze) moc není. Akorát smutek. Tenhle obraz 

mi ho hodně připomíná.“ 

 

„Postava má podle mně městečko velmi ráda a bojí se o něj – 

podle mně tam vyrůstala. Postava se podle mně cítí bezmocně, 

smutně, má obavy, rukou si zakrývá tvář, aby to nikdo neviděl.“ 

 

vizuálna 

kultúra 

Využívanie obrazov z vizuál-

nej kultúry k opisu alebo 

analýze diela. Chápanie no-

vého obrazu prostredníc-

tvom už vnímaných obra-

zov. 

„V pozadí je les z Mrazíka“ 

„Elvis a Nastěnka jsou na výletu na saních“ 

„žena z Ruska – připomíná mi Nastěnku z Mrazíka“ 

„Doba Ledová 2“ 
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2 Komiks ako príbeh v obrazoch 
 

Pani učiteľka vošla do triedy. V triede zrazu zavládlo ticho. „No deti, dnes budeme kresliť 

komiks. Vy viete ako vyzerá, však?“ Na otázku pani učiteľky sa ozval len jeden malý odváž-

livec. „Také obrázky v obdĺžnikoch...“ Pani učiteľka sa potešila, že to už ďalej nemusí vy-

svetľovať, pretože sama nevie, čo vlastne ten komiks je. „Veď oni to vedia lepšie ako ja,“ 

povedala mi s úsmevom“. (z poznámok k rozprávaniu pani učiteľky a jej skúsenosti s ko-

miksom, prieskum_DD_EG_2011) 

 

V predchádzajúcej kapitole som rozoberala konštruovanie významov vzťa-

hujúcich sa k jednému obrazu. Komiks predstavuje zjednodušene povedané 

sériu naračne prepojených obrázkov, ktoré sa z hľadiska konštruovania vý-

znamov navzájom dopĺňajú. Na úvod tejto kapitoly by som predtým ako sa 

začnem zaoberať komiksom do väčšej hĺbky z hľadiska jeho čítania a časo-

vej zložky príbehu, zastavila na chvíľu pri tom, čo vlastne komiks v skutoč-

nosti je. Komiks býva napríklad opisovaný ako „záměrná juxtaponovaná 

sekvence kreslených a jiných obrazů, určena ke sdělování informací nebo 

k vyvolání estetického prožitku“ (McCloud, 2008, s.9). Ak by sme zostali pri 

výraze sekvencia obrázkov, ľahko by sme sa dostali k fráze, ktorú v spojení 

s komiksom využíva Will Eisner, sekvenčné umenie (podľa Fingeroth, 2008, 

s.4). Vďaka týmto dvom príkladom pokusov o zaradenie komiksu by sme 

však komiks a jeho predchodcov mohli vystopovať takmer všade, napr. 

v egyptských nástenných maľbách, v rímskych víťazných oblúkoch a stĺ-

poch, v stredovekých oltároch a tapisériách, v Hogarthových grafikách a po-

dobných príkladov by sme mohli nájsť mnoho. Dôvod je jednoduchý. Eisne-

rova a McCloudova definícia stanovuje pre komiks široké hranice, nehovorí 

o bezpodmienečnom zahrnutí textu do obrázku, ani o vymedzení a situo-

vaní textu v bublinách a už vôbec nie o komických postavičkách pravidelne 

sa objavujúcich v novinách a časopisoch. Zahrňuje skôr akúkoľvek výtvarnú 

formu a štýl, ktorá závisí jedine od autora a jeho umeleckého cítenia a spro-

stredkovania príbehu. V prípade tejto definície ide ani nie tak o vymedzenie 

komiksu, ale skôr by som povedala o jeho otvorenie sa svetu umenia, 

o snahu chápať ho ako rovnako seriózne médium v porovnaní s maľbou, 

grafikou, fotografiou či filmom. Táto snaha vyplýva aj z dlhodobého nazera-

nia na komiks ako druhotriedne médium, produkt masovej kultúry, ktorý je 

automaticky vyčlenený či už na okraj literatúry alebo výtvarného umenia. 

Thierry Groensteen uvádza pre tento stav štyri hlavné dôvody:  

 
„(1.) komiks je hybridná forma, ktorá kombinuje obrázky a text, (2.) literárne as-

pekty komiksu sú chápané ako menej cenné z hľadiska kvality, (3.) komiks je vní-

maný ako médium úzko spojené s „nízkym“ umením karikatúry a (4.) komiks je aso-

ciovaný s návratom k detským záľubám“ (2000, s.34).  

 

 
Celá definícia Willa Eisnera 

znie takto: „sekvenčné ume-

nie nemusí obsahovať 

žiadny text. Ak text obsa-

huje, nemusí byť zapísaný v 

tzv. bublinách. Pokiaľ ide o 

obrazovú zložku, tá môže 

zahrňovať akékoľvek ume-

nie od maľby až po foto-ko-

láž či najjednoduchšiu line-

árnu kresbu. Obsah nie je 

vymedzený, podobne ako 

pri próze. Obrázky však mu-

sia byť radené do zmyslupl-

nej sekvencie, poradia, tak 

aby dokázali čitateľovi po-

dať samotný príbeh odohrá-

vajúci sa v určitom časovom 

úseku.“ 

(Fingeroth, 2008, s.4) 
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Z týchto príčin vyplývajú aj ďalšie pomerne časté definície komiksu. Naprí-

klad Miloš Štofko v pomerne novej publikácii15 hovorí o komikse ako o 

„dobrodružnom príbehu, ktorý je vytlačený vo forme zošitového románu 

alebo časopisu“ (2007, s.133), a tým podobne ako definícia komiksu od R. 

Trojana a B. Mráza16 stanovuje pre komiks pomerne prísne hranice. Vďaka 

nim by už komiksom neboli nazývané iné žánre ako dobrodružné a po-

dobne tak vylučujú inú formu komiksu a jeho existenciu na internete alebo 

vo formáte grafických románov. Ďalšiu podobnú definíciu ponúka aj Bill 

Blackbeard, ktorý komiks popisuje nasledovne:  

 
 „(Komiks je) dramatické vyprávění nebo série vzájemně propojených krátkých 

příběhů o vracejících se a rozeznatelných postavách, pravidelně vydávané po 

epizodách s otevřeným koncem a vyprávěné ve formě po sobě jdoucích obrázků, 

které často obsahují dialogy uzavřené v bublinách nebo jejich ekvivalentech 

a většinou s minimálním narativním textem“ (1974, s.41).  

 

Blackbeard tak háji štruktúru amerického mainstreamového komiksu a po-

dobne ako v predchádzajúcej definícii vylučuje inú ako tlačenú formu ko-

miksového príbehu. Na rozdiel od predchádzajúcich autorov však reprezen-

tuje pohľad na komiks zo sedemdesiatych rokov dvadsiateho storočia. 

 

Všetky snahy definovať a vymedziť komiks podkopal Thierry Groensteen, 

keď uvádza, že komiks sa definovať nedá.  

 

                                                             
15 Rovnako úzko stanovenú definíciu však ponúka aj slovník cudzích slov z roku 1983: 
„americké obrázkové seriály s dobrodružnými, senzačnými príbehmi, uverejňované v žurná-
loch“ (Ivanová-Šalingová – Maníková, 1983, s.172) 
16 Definícia znie takto: „comics (komiks) – zkratka pro comic strips; obrázkový kreslený 
seriál obvykle dobrodružného nebo komického obsahu, uveřejňovaný na pokračování 
v časopisech nebo v nedělních přílohách novin“ (Trojan – Mráz, 1990, s.41).  

Obrázok 7 Maus, Art Spiegelman. Detail jedného panelu. 

 
„Narrative is fairly strictly 

defined by recent narratolo-

gical theory as the organi-

zed body of signifiers (or 

signs) of which the signi-

fieds constitute a story. Mo-

reover, this collection of 

signifiers that conveys a 

content, a story, presumed 

to occur in time, has its own 

duration (at least in the tra-

ditional conception of nar-

ration) since the very telling 

of the story also takes 

time“.  

(Aumont, 1997, s.184) 



31 
 

„Rozmanitost toho, co si dělalo nárok na označení komiks, je tak velká, že je vlastně 

téměř nemožné stanovit jakékoli definiční kritérium, jež by mnělo všeobecnou 

platnost.“ (2005, s.28)  

 

Ako príklad Groensteen poukazuje na dve najčastejšie možnosti definova-

nia komiksu, jednu už spomínanú napríklad Eisnerom a McCloudom, 

a druhú možnosť, ktorá komiks ohraničuje len na komické obrázky vždy 

umiestnené do rámčekov s textom v bublinách. Takto by v rámci kritéria 

komickosti nespadal do kategórie „komiksu“ grafický román o Holokauste 

s názvom Maus od Arta Spiegelmana alebo Borovské povstanie v komikso-

vom podaní Petra Včelku, ale taktiež by ako komiks nemohli byť označené 

mnohé grafické romány od Davea McKeana alebo českej autorky Lely 

Geislerovej, ktorí zväčša neumiestňujú text do bublín. Ďalšou nezaraditeľ-

nou formou komiksu by boli komiksové denníky bez „rámčekov“ a striktne 

vymedzených panelov od Mari Ahokoivu publikované najčastejšie na jej 

blogu. Mari ma zároveň v rozhovore, ktorý som s ňou v rámci výskumu 

viedla, upozornila aj na ďalšiu skutočnosť v definovaní komiksu a v tvorbe 

kritérií. Tie sa menia a súvisia s faktom, keď sám teoretik komiksu zároveň 

komiksové príbehy tvorí. Nakoniec takto každý z komiksových autorov 

môže mať ešte vlastnú definíciu komiksu, ktorá nemusí korešpondovať so 

žiadnou zo spomínaných snáh zadefinovať a zabaliť komiks do jedného 

obalu s presným popisom toho, čo má obsahovať. V tejto nekonečnej spleti 

a labyrinte definícií17, sa nemôžeme čudovať, že pani učiteľka výtvarnej vý-

                                                             
17 Pre zaujímavosť uvádzam aj ďalšie definície, ktoré nájdete v pomerne dostupných publi-
káciách: 
J. Čenková z hľadiska literárnej tvorby definuje komiks ako „žáner populárnej literatúry so 
širokou tematickou škálou. Zahrňuje klasické diela adaptované do komiksu a pôvodné ko-
miksové príbehy vyznačujúce sa väčšinou ustálenou štruktúrou.“ Ďalej autorka uvádza: 
„komiks spojuje postupy niekoľkých semiologických postupov a druhov umenia – výtvar-
ného (kresba), literárneho (text) a filmového (fázovanie pohybu). Využíva techniky filmo-
vého záberu, rýchlej zmeny akcie a prelínania strihov.“ (2006, s.150) 
  
Michal Tokár pokladá komiks za „hraničný prípad ilustrácie“ a ďalej tvrdí: „V komikse sa 
text, myšlienka sčasti premieňa na optické informácie. Avšak obrázky, ich akčnosť, rozana-
lyzovaný pohyb, priamočiarosť, naratívnosť atď. sú naďalej existenčne viazané na zošiť, ča-
sopis, noviny, podobne ako v prípade obrázkových knižiek.“ (1996, s.169) 
 
Jan Baleka popisuje komiks len stručne ako „cyklus kresieb sprevádzaný spravidla krátkym 
textom“. (1997, s.61) 
 
G. S. Millidge definuje komiks ako „unikátnu syntézu slova a obrázkov a zároveň odlišnú 
formu umenia s jej vlastnými silami a slabosťami. Často je táto forma umenia prirovná-
vaná k filmu, ale tu sa obrázky nehýbu, obrázky sú komponované na jednej stránke a čí-
tané ako ktorákoľvek prozaická literatúra, dokonca aj vtedy, keď slová nie sú prítomné. Ko-
miksy nie sú iba sekvenciou za sebou nasledujúcich obrázkov v knihe či na obrazovke počí-
tača. Nie sú iba obrázkami ilustrujúcimi príbeh. Komiksy sú kombináciou textu a obrazu, sú 
vizuálnou komunikáciou a originálnou víziou autora či niekoľkých autorov.“ (2009, s.8) 
 

 
„My comics in five words? 

Poetic fictive auto-

biographical glimpses of 

moods.“  

Mari Ahokoivu, 

(Interview_MA_EG_2013) 
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chovy, s ktorou som sa stretla v rámci môjho prieskumu problematiky ko-

miksu vo výtvarnej výchove, netušila ako komiks deťom opísať. Hoci na jed-

nej strane o komikse nemala základný prehľad, na strane druhej, ak by ho 

mala, bola by konfrontovaná s niekoľkými mnohokrát až protichodnými de-

finíciami. A tie by od nej vyžadovali kritický náhľad na toto médium a pre-

hľad vo vizuálnej a formálnej problematike komiksu, čiže taký náhľad na vi-

zuálnu kultúru, ktorý očakávame od učiteľov výtvarnej výchovy v rámci 

problematiky výtvarného umenia vo všeobecnosti.  

2.1 Čítanie a tvorba komiksu ako kombinácie textu a obrazu 

Ako naznačuje aj názov podkapitoly, rada by som sa pristavila ešte raz pri 

vnímaní textu a obrazu, avšak trochu z iného hľadiska, aké bolo rozoberané 

v prvej kapitole. Smer čítania sa prejavil ako podstatný a v niektorých prípa-

doch pre študentov aj problematický a zložitý z pohľadu vnímania a porozu-

menia kombinácii textu a obrazu, ale aj tvorby komiksu a spájania jednotli-

vých častí príbehu. Z pohľadu okulomotoriky sa počas čítania, či už po 

riadku textu alebo po obrázku, naše oči pohybujú malými trhavými po-

hybmi. Prvýkrát bol tento pohyb očí zaznamenaný a popísaný Emilom Java-

lom v roku 1879, ktorý nazval tieto pohyby očí ako „saccades“, tzv. „saká-

dovitý pohyb“, teda rýchly simultánny pohyb oboch očí tým istým smerom. 

Neskôr boli identifikované tri hlavné časti pohybu očí počas čítania, ako 

uvádza štúdia zameraná na túto problematiku v prípadových štúdiách. Aj 

počas čítania týchto riadkov vaše oči využívajú tieto tri hlavné pohyby 

„malé sakády – skoky zo slova na slovo, veľké sakády – skoky vracajúce po-

hľad späť na začiatok ďalšieho riadku, a fixáciu – pauzy medzi jednotlivými 

sakádami, ktoré slúžia na spracovanie informácie“ (Ciuffreda et al., 1976, 

s.389). Rýchlosť týchto pohybov nemôžeme vedome kontrolovať 

ani ovplyvniť. Podobne je to aj s obrazovým textom, ktorý nevnímame a ne-

skenujeme zafixovaným pohľadom, ale oči sa pohybujú rýchlymi skákavými 

pohybmi po obraze alebo scenérii, ktorá je pred nami, lokalizujú zaujímavé 

časti obrazu a vracajú sa k predchádzajúcim častiam, ktoré už boli vnímané, 

tak ako to napríklad ilustruje obrázok č.8 Jednotlivé zastavenia a návraty 

slúžia na fixáciu informácie a jej spracovanie. Čítanie je tak segmentované, 

rozdelené na časti, pauzy a návraty. Proces a pohyby našich očí sa stávajú 

                                                             
Gene Kannenberg, podobne ako aj Danny Fingeroth, poukazuje na delenie komiksu podľa 
rozsiahlosti jeho príbehu. Tak môžeme identifikovať komiksové stripy, komiksové zošity 
a grafické romány. Ďalej sa zaoberá práve termínom grafický román, ktorý podľa neho 
„signalizuje seriózny zámer: vytvorenie práce, ktorá bude mať dlhotrvajúcu hodnotu a teda 
je v akejsi opozícii voči efemérnej podstate komiksových zošitov vychádzajúcimi každý me-
siac (v USA) alebo týždeň (vo Veľkej Británii). Pod slovným spojením „seriózny zámer“ ne-
mám na mysli práce, ktorým chýba humor a vtip, ale práce, ktoré sú schopné obstáť skúšku 
času“. (2008, s.6) 

 
“Nothing is less real than re-

alism. Details are confusing. 

It is only by selection, by 

elimination, by emphasis 

that we get at the real 

meaning of things.”  

Georgia O’Keeffe  
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ešte komplikovanejšími, keď je pred nami práca, ktorá je mimoriadne bo-

hatá na detaily alebo kombinuje text s obrazom. Takéto práce reprezentujú 

napríklad komiksy. Tie sú zložené z niekoľkých panelov, obrázkov, ktoré 

môžu byť navyše doplnené textom. Pohľad tak môže prechádzať najprv tex-

tom (v bublinách, priamo v obrázku či v pásme rozprávača), alebo najskôr 

skenovať každý z obrázkov zvlášť, postupne sa vracať k jednotlivým pane-

lom a pod. Avšak komiksy ako sekvenčné obrázky nediktujú čitateľovi, čím 

začať a či má vnímať ako prvý text, obrázky alebo celú stranu ako ucelenú 

formu. Zároveň si čitateľ sám volí koľko času strávi na jednom panely alebo 

na jednej strane, podobne ako je to s vnímaním umeleckého diela. Roger 

Sabin (1993) píše o čítaní komiksu ako o získanej schopnosti. Pretože zo sa-

motnej štruktúry komiksu vyplýva, že čitateľ musí na jednej strane použiť 

svoju fantáziu na doplnenie častí príbehu, ktoré sa  na chvíľu strácajú v me-

dzerách a štrbinách, na strane druhej si vyžaduje veľké množstvo sakádovi-

tých pohybov, aby čitateľ porozumel jeden panel a zároveň sekvenciu pa-

nelov. Pohľad tak prechádza napríklad jedným panelom, textom a potom 

späť k obrázku ako celku. 

 

Pohyb očí a smer čítania sa počas tvorby komiksu pre študentov ukázal ako 

pomerne problematický fenomén. Uvediem niekoľko príkladov. Počas ho-

dín sme pracovali iba s ukážkami komiksových príbehov európskych alebo 

v Európe pôsobiacich autorov. Išlo teda o čítanie zľava doprava a zhora na-

dol, pričom iné prechody (vyskytujúce sa v ukážkach zriedkavo) boli dopl-

nené šípkami alebo inak naznačenou a sprehľadnenou zmenou čítania. 

V niektorých študentských komiksoch sa však na začiatku práce ukázal aj 

iný prístup, ktorý vyžadoval ďalšie úpravy, aby sa stal čitateľnejším aj pre 

Obrázok 8. Ukážka pohybu očí počas čítania fotografie vľavo. 

 

„Číst komiks vždy znamená 

v první řadě přimknout se 

přednostně k řetězci 

událostí, chcete-li k 

dynamice vyprávění. Četba 

začíná rozvinutím díla na 

první úrovni koherence, na 

úrovni mechanismu smyslu. 

V tomto stadiu je obraz 

pochopen – nikoli výlučně 

(…) rozhodně však zásadním 

způsobem – v jeho kvalitě 

vypověditelného. Abychom 

postoupili k deskriptivní 

četbě, nestačí méně spěchat 

a ponořit se do rozjímání o 

obrazech. Popis se povede 

pouze za cenu aktivní, 

podrobné četby, která se 

věnuje ustavení inventáře 

informací obsažených v 

obraze“.  

(Groensteen, 2005, s.151) 
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ostatných a nielen pre tvorcu. Napríklad som sa v niektorých prvých komik-

sových prácach študentov stretla so zmenou smeru čítania či už na smer 

zdola nahor alebo zprava doľava, s nadmerným zaťažením obrazu textom, 

ktoré napokon študent nazval „textovým komiksom“ alebo významovým 

párovaním prvého obrázka s ostatnými obrázkami a panelmi na jednom 

liste papiera (príklady týchto postupov môžete vidieť na obr. 9 pričom čísla 

naznačujú poradie jednotlivých panelov a obrázkov, ktoré študenti v svojich 

komiksoch zakreslili). Vyskytlo sa aj niekoľko prípadov, keď študenti radili 

obrázky tak, že ich čítanie si vyžadovalo striedanie smerov, teda napr. zľava 

doprava a potom sprava doľava, podobne ako bustrofedón obvyklý pre nie-

ktoré staré písma (napr. niektoré nápisy v starogréčtine, safajtské alebo sa-

bejské písmo) alebo pre umelé jazyky a tajné správy.  Na druhej strane je 

potrebné uviesť, že samotná úprava časového usporiadania príbehu a di-

zajn jednotlivých strán je rovnako problematická aj pre komiksových tvor-

cov. Vyžaduje si mnohé konečné úpravy, zahrňujúce vkladanie nových ob-

rázkov alebo aj celých strán, prípadne odstránenie panelov rušiacich význa-

mový a časový sled príbehu. Takéto úpravy prebiehajú často testovacím čí-

taním, ktoré odhalí chyby v radení času a iné nedostatky súvisiace so spaci-

otopickým systémom18 komiksu. Jedným z hlavných dôvodov problému 

s radením obrázkov ako časových úsekov je pomerná zložitosť časovej di-

                                                             
18 Spaciotopika je disciplína skúmajúca obraz ako teleso a snažiaca sa zjednotiť koncept 
priestoru a miesta. Spaciotopické parametre bývajú popisované termínmi z geometrie 
(tvar, plocha, poloha). (Groensteen, 2005, s.198) 

Citujem z rozhovoru s Mari 

Ahokoivu: „Myslím, že 

najviac opravujem v príbehu 

zo skíc práve čas. Pridám 

viac obrázkov alebo 

priestor, aby časť príbehu 

trvala dlhšie alebo 

odstránim niektoré obrázky, 

prípadne dokonca strany, 

aby príbeh plynul rýchlejšie. 

Povedala by som, že čas a 

usporiadanie obrázkov je 

niečo, čo musíte doladiť  a 

sami to vidíte až vtedy, keď 

máte pred sebou celý príbeh 

a môžete si ho prvýkrát 

prečítať a otestovať“. 

Obrázok 9. Chybné usporiadanie časových úsekov z hľadiska čitateľnosti ko-

miksovej narácie 
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menzie v prepise do čitateľného a zrozumiteľného panelu a sekvencie pa-

nelov. Čitateľ komiksu nemá nikdy pred sebou len osamotený panel, jeden 

obrázok, ale hneď sekvenciu panelov, prípadne celú dvojstránku plnú ob-

rázkov rozprávajúcich určitý príbeh. V konečnom dôsledku, samotný príbeh 

je sám fragmentom a určitým výsekom, či už časovým alebo priestorovým. 

A tak nikdy nemáme pred sebou kompletný, ucelený a vyčerpateľný nara-

tív, opisujúci každú sekundu života hlavnej postavy alebo ďalších postáv, 

ktoré s ňou súvisia. Takýto prístup k príbehu by bol vyčerpávajúci nielen pre 

autora, ale aj čitateľa. Postavy a ich životy sú tak už vykryštalizované a my 

máme k dispozícii len časť z ich života – fragmenty.  

 

Práca na komikse je svojim postupom veľmi podobná práci maliarov, spiso-

vateľov či filmárov. Vyžaduje si prípravy, skice, návrhy, kratšie príbehy 

a epizódy, ktoré sú nakoniec spojené do jedného veľkého príbehu preplete-

ného hlavnou myšlienkou. Citovala by som v tomto prípade z práce Davida 

Lodge, The Art of Fiction, v ktorej sa autor venuje štúdiu literárnej fikcie 

a popisuje napríklad aj to ako vznikajú a začínajú literárne práce. 

 
 „Jednoznačne tvorba románu začína len v niekoľkých málo prípadoch písaním jeho 

úvodných slov a strán. Väčšina autorov sa najprv zaoberá prípravou.  Mnohí si sta-

rostlivo plánujú zázemie pre príbeh aj niekoľko týždňov či mesiacov, vytváraním dia-

gramov pre zápletku, spisovaním životopisov ich postáv, neúnavným zaplňovaním 

poznámkového bloku myšlienkami, vtipmi, situáciami, po ktorých môžu siahnuť po-

čas samotného písania a komponovania príbehu“ (1992, s.4).  

 

Keďže sám autor je spisovateľom nemusíme sa čudovať, že popísaný po-

stup je až príliš podobný tomu, ktorý mi vysvetľovala aj Mari Ahokoivu – 

najprv trochu chaotický, zložený len z fragmentov a drobným myšlienok, 

ktoré potrebujú čas, vyžadujú si s ňou istú chvíľu spolunažívať, aby dostali 

konečnú podobu vo forme komiksu. Jej práca napríklad zahrňuje aj prácu 

s blogom19, na ktorý pravidelne zverejňuje kratšie príbehy, ktoré neskôr 

môžu prerásť do rozsiahlejšej komiksovej práce. Preto sa na jej blogu, ktorý 

funguje ako širokej verejnosti prístupný náčrtník a komiksový denník, mô-

žeme napríklad stretnúť s jednostránkovými komiksovými epizódami, s prá-

cami, ktoré spája tá istá tematika alebo náčrtmi a akýmisi vizuálnymi živo-

topismi postáv. V svojej podstate ide opäť o tvorenie fragmentov, častí, 

ktoré autor alebo autorka prepojí do práce tak, aby s čitateľom mohli zdie-

ľať určitý pohľad na svet okolo nás alebo dokonca na úplne nový svet.  

                                                             
19 Napr. http://ahokoivu.sarjakuvablogit.com/ 
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Čas v komikse a koexistencia 

Čas v príbehu zohráva dôležitú úlohu z hľadiska narácie, jej obmien  a záro-

veň konečného pochopenia príbehu čitateľom. Časová zložka narácie po-

skytuje autorovi možnosť pohrávať sa s príbehom a možnosťami jeho pre-

rozprávania. Napríklad prostredníctvom flashbacku alebo flashforwardu20 

dokáže autor v príbehu preskočiť niekoľko hodín či rokov dozadu alebo do-

predu. Takéto vrstvenie času môže pomôcť čitateľovi lepšie príbeh pocho-

piť alebo jeho pochopenie rozostriť tam, kde si to autor želá. Časové úseky 

príbehu sú vrstvené jeden za druhým a jeden na druhý, príbeh sa rozvíja, 

                                                             
20 Bližšie sa o týchto typoch fragmentov a možnostiach práce s časom v príbehu dočítate 
v nasledujúcej kapitole. 

Obrázok 10. Luboš Jednorožec, Václav Šlajch a Mikuláš Kroupa. Ponímanie času komikse. 
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čas (ak využijeme Deleuzeho termín) kryštalizuje. Vrstvenie jednotlivých 

momentov je istým spôsobom kryštalizáciou času. Realita zachytená tužkou 

sa o pár minút niekedy už sekúnd stáva minulosťou. Stačí jeden pohyb po-

stavy, otočenie hlavou, zmena polohy rúk, preloženie nôh, a pred nami sa 

objaví nový moment, nový obraz. Záznam (povedzme, že v tomto prípade, 

záznam prítomnosti) sa rozvrstvuje, kryštalizuje a z časového hľadiska je 

nútený sa rozdeliť. Takýto kryštál času už dávno nie je formovaný len prí-

tomnosťou, ale do obrazu vstupuje minulosť.  

 
„Pretože minulosť je tvorená nie po prítomnosti, ktorá bola, avšak je tvorená v ten 

istý čas. Čas sa tak rozdelí na prítomnosť a minulosť, ktoré sa v svojej podstate od 

seba líšia, alebo rozdelí prítomnosť v dva heterogénne smery, jeden smerujúci do 

budúcnosti, kým druhý spadá do minulosti.” (Deleuze, 2011b, s.79) 

 

Vzniknutý kryštál je nekonečný, nikdy nie je kompletný, pretože stále exis-

tujú ďalšie možnosti vrstvenia a náhľadov na to, čo sa deje teraz, čo bolo 

a čo príde. To čo kryštál odhaľuje, je prítomnosť, ktorá plynie a rozvíja sa; 

a minulosť, ktorá sa zachovala, a na ktorú sa z hľadiska prítomnosti mení 

pohľad a pochopenie. Práve v komiksovom príbehu dochádza k spomínanej 

koexistencii a časovému vrstveniu. Vezmime si ako príklad komiks od Vác-

lava Šlajchu a Mikuláša Kroupu Luboš Jednorožec (obr.10), inšpirovaný sku-

točnými udalosťami a osudom mladého muža nespravodlivo odsúdeného 

v päťdesiatych rokoch za vyzvedačstvo. Otvorí sa pred nami komiksová 

stránka, sekvencia niekoľkých panelov. Avšak túto sekvenciu nečítame tak, 

že by sme si nasledujúce panely zakrývali rukou alebo listom papiera, a 

nášmu pohľadu tak neunikne, čo nás v príbehu čaká. Postupným čítaním 

textu a obrazu sa dostaneme z automobilu, k súboru panelov zameraným 

na emócie a k poslednému panelu na strane, ktorý nás prenesie do súdnej 

siene. A tak vždy, keď obrátime na novú stranu či dvojstranu, čaká nás nie-

koľko panelov, časových a priestorových výsekov, ktoré naše oko (chtiac-

nechtiac) vidí najprv ako celok a až potom vníma konkrétne panely v po-

stupnosti, v akej za sebou nasledujú. Juxtapozícia dvoch alebo viacerých 

obrázkov a postupné vrstvenie momentov a časových úsekov, ktoré tvoria 

príbeh, spôsobili ilúziu plynutia času. Na papieri alebo niekoľkých listoch 

papiera dochádza ku koexistencii minulosti a prítomnosti, respektíve od-

stupňovanej minulosti. Čo bolo tu a teraz je práve v tejto sekunde už minu-

losťou, mení sa na spomienku a je nahradené novým obrazom. Takýto ob-

raz môže preskočiť len o pár sekúnd dopredu alebo nás preniesť na úplne 

nové miesto, do iného času (napríklad ako je to v prípade ukážky z komiksu 

Luboš Jednorožec). Podobný názor vyslovuje prostredníctvom citácie Beno-

ita Peetersa aj Paul Atkinson.  

 
„V komikse na rozdiel od filmu má divák možnosť prehliadnuť  si celú stranu alebo 

dvojstranu, a tak žiaden obrázok okrem tých, ktoré môžeme vnímať až po otočení 



38 
 

strany, nie je neočakávaný. Čitateľ vidí, čo sa stane, pretože každý objekt na strane 

môže byť zahliadnutý predtým ako sa k nemu v príbehu dostane (...) V komikse tak 

nadobúdame pocit koexistencie minulosti, prítomnosti a budúcnosti.“  (Atkinson, 

2010, s.112), (Peeters, 1991, s.34) 

 

Koexistenciu prítomnosti a minulosti spomína aj Gilles Deleuze v diele 

Pusté ostrovy a jiné texty:  

 
„Minulost koexistuje se sebou jakožto přítomnost: trvání není nic jiného než tato 

koexistence sama, koexistence sebe se sebou. Minulost a přítomnost je tedy myslet 

jako dva krajní stupně koexistující v trvání (…)“ (2010, s.31).  

 

Obrázok 11. „Lazy day“, Mari Ahokoivu. Neohraničené panely. 
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Spolunažívanie minulosti a prítomnosti ako dvoch krajných stupňov je o to 

zreteľnejšie, keď autor komiksu prestáva využívať striktné vymedzenie pa-

nelov. Obrázky ako významové reprezentácie určitého časového výseku ne-

cháva plávať na strane, neuväznené v rámčeku alebo v inom ohraničení 

(obr.11). Dalo by sa povedať, že v tomto príklade má čitateľ väčšiu slobodu 

v tom ako túto koexistenciu prítomnosti a minulosti bude vnímať a premie-

tať do významu. 

 

Na rozdiel od filmu, je koexistencia v komikse výraznejšia, keďže obrázky 

a panely vystupujúce ako významové či časové úseky sú zväčša od seba od-

delené priestorom, medzerou alebo povedzme akousi časovou a priestoro-

vou štrbinou, ktorá označuje priestor mimo záber. Panel funguje rovnako 

ako záber vo filme – je limitáciu, výberom toho, čo sa má v panely objaviť. 

Deleuze pokladá každý záber, respektíve orámovanie za limitáciu (2011a, 

s.14). Takto autor komiksu ponecháva priestor aj pre čitateľa, aby mohol 

dotvárať príbeh, významovo prepojiť jeden panel s panelom nasledujúcim, 

napríklad strach a emócie rozkreslené v sekvencii panelov s panelom, ktorý 

nás v komikse Luboš Jednorožec prenáša do súdnej siene, čo nám zároveň 

ako čitateľom pomáha lepšie pochopiť dôvody pre zobrazené emočné vy-

pätie. Čitateľ tak musí vyplniť medzery, akési zákutia, ktoré skrývajú tajom-

stvo a samotné kúzlo komiksu. Scott McCloud (1993, 2008) v tomto prípade 

uvádza pojem scelenie (closure), s ktorým komiks stotožňuje. Scelenie nám 

podľa neho umožňuje prepojiť tieto momenty a časové úseky a konštruo-

vať prepojenú a jednotnú realitu. Autor tak necháva divákovi priestor na 

rozohratie predstavivosti. McCloud však v chápaní času v komikse pokra-

čuje ešte ďalej. Identifikuje kritériá ako veľkosť panelov a vzdialenosti me-

dzi panelmi ako modifikácie porozumenia času vo vizuálnej forme. Čím 

dlhší panel alebo medzera, tým je väčšie napredovanie času (1993, s.67). 

Takéto mapovanie času v komikse je pomerne radikálnou verziou toho, ako 

by sme jednotlivé panely a prechody medzi nimi mali chápať z časového 

hľadiska. Ako som už na začiatku textu naznačila, chápanie komiksu je 

u každého autora pomerne individuálne. Niektorí autori sa môžu riadiť ta-

kýmto pravidlom a do veľkosti panelu premietajú aj chápanie času, avšak 

pre finálnu úpravu komiksu nie je dôležité len časové, ale aj vizuálne hľa-

disko. Proti McCloudovmu chápaniu času v komikse sa vyhradil aj Neil Cohn 

(2007, 2010), ktorý panely a vyvodenie času vidí takto: 

 
 „Jednotky, ktoré nereprezentujú momenty alebo trvanie fiktívneho času, ale ako 

priame zobrazenia stavu udalostí, z ktorých derivujeme pocit času (sense of time). 

Obrázky v komikse sú len signifikáciou, ktorá dostáva význam prostredníctvom kog-

nitívne založených konceptov, kým čas je vyvodený z príčinnej súvislosti – zo zmeny 

medzi obrázkami.“ (2010, s.134) 

 

Comics panels fracture both 

time and space, offering a 

jagged staccato rhythm of 

unconnected moments. But 

closure allows us to connect 

these moments and 

mentally construct a 

continuous unified reality. 

(McCloud, 1993, s.67) 



40 
 

Samotný zmysel a chápanie času nezískame prostredníctvom veľkosti pane-

lov a medzier, ale vďaka obsahu panelu respektíve obrázka. Práve naše po-

chopenie týchto obrázkov a toho, čo zobrazujú v určitom danom kontexte, 

znamená, že budeme predpokladať, že čas medzi panelmi plynie, vyvíja sa. 

Jedným z príkladov, ktorý Neil Cohn uvádza je zobrazenie trvania a plynutia 

času prostredníctvom niekoľkých znakov, napríklad zápas postáv ako zví-

rený prach, v ktorom sa postavy nedajú identifikovať, len ich päste vychá-

dzajúce z kúdolu prachu. Takáto reprezentácia časového úseku (aj keď je 

zobrazená iba v jednom panely) môže byť interpretovaná len ako séria čin-

ností vzťahujúcich sa k zápasu, k boju či bitke medzi postavami. Avšak nájsť 

začiatok a koniec takejto činnosti v jednom obrázku je prakticky nemožné. 

Rekonštruovanie významu je plne v rukách čitateľa a nezávisí od veľkosti 

panelu či medzier, ktoré predchádzajú alebo nasledujú po obrázku. Význam 

je potrebné rekonštruovať práve z obrázka ako reprezentácie časového 

a priestorového výseku z príbehu.  

 

2.1.1 Časové pásma 

Na začiatku tejto podkapitoly by som sa s vami rada zahrala malú hru aso-

ciácií. Pred sebou máte obrázok, prázdny rarefikovaný rámček z komiksu. 

Ale je naozaj prázdny? Čo s nami robí takýto biely priestor? Stimuluje našu 

predstavivosť alebo ju utláča? Predtým ako otočíte na ďalšiu stranu po-

kúste sa predstaviť si, na čo tento biely priestor môže odkazovať a čo v ňom 

vidíte vy, a až potom svoju predstavu alebo asociácie porovnajte s originá-

lom z príbehu Cages od Davea McKeana (obr.12), ktorý vás čaká na nasle-

dujúcej strane. Ako sami uvidíte, možností vnímania takto separovaného 

panelu, oddeleného od panelov nasledujúcich je nespočetne veľa a ešte 

o to viac, ak na ňom (zatiaľ) nie je zobrazené nič konkrétnejšie. Mohli by 

sme sa opäť vrátiť k problematike kontextu diela a koherencii významu, av-

šak v tomto prípade by som chcela poukázať na iný fenomén v komikse. 

Biely priestor21 alebo priestor, ktorý zdanlivo na nič nepoukazuje, je aj 

priestor medzi obrázkami. Môžeme ho nazývať akokoľvek – medzera, ča-

sová a priestorová štrbina alebo priestor mimo záber. Predstavme si však 

stranu komiksu ako more s niekoľkými ostrovmi. Biely priestor je morom, 

ktoré obmýva jednotlivé obrázky, ostrovy. Aby čitateľ rekonštruoval vý-

znam komiksovej strany, musí sa preplaviť takýmto morom, od ostrova 

k ostrovu, od obrázka k obrázku. Prepája významy do jedného celku,  a  ak 

niečomu neporozumie stále môže obrátiť svoju loď a vrátiť sa k významu 

a tajomstvu ostrovov predchádzajúcich. Dielčie významy však nachádza 

práve na ostrovoch, v paneloch komiksu. Vnímanie obrázkov a panelov ko-

miksu je pomerne individuálne a aj v ich prípade dochádza k pridávaniu 
                                                             
21 Tento priestor má samozrejme aj iné farby ako len bielu. Slovné spojenie biely priestor 
však pre mňa v tomto prípade reprezentuje priestor, ktorý zdanlivo nemá čo povedať 
a skrývať, avšak opak môže byť pravdou. 

Rarefikovaný rámček  

z komiksu Cages  

od Davea McKeana 
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„akceptovateľných aditívov“, aj keď vďaka textu, ktorý môže sprevádzať pa-

nely a rovnako vďaka susediacim panelom, je pridávanie aditívnych znakov 

a významov pomerne ohraničené. Rekonštruovanie významu je tak limito-

vané samotnou hlavnou dejovou líniou, hranicami príbehu. Čitatelia nere-

konštruujú význam len z jedného obrazu, ako to bolo u študentov, ktorí 

pracovali napríklad s dielom Aleny Kotzmannovej, ale k dispozícii majú nie-

koľko panelov, obrázkov, ktoré môžu byť navyše doplnené textom. Význam 

sa tak spresňuje. Arthur C. Graesser opisuje tento proces konštruovania a 

rekonštruovania príbehu ako prácu so „situačnými modelmi“ (situation mo-

dels).  

 
„Situačný model pre príbeh je mikrosvetom s postavami, ktoré sa snažia dosiahnuť 

svoje ciele, s udalosťami, ktoré reprezentujú prekážky v dosahovaní cieľov, s kon-

Obrázok 12. Cages, Dave McKean. Podobnú hru asociácií si vyskúšali aj študenti za-

pojení do výskumu. Biely ohraničený priestor pre nich znamenal napríklad stenu, 

sneh, ohradenie, hranice, plot, papier, biele plátno apod. 
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fliktami medzi postavami, emóciami a konkrétnymi vlastnosťami a problémami po-

stáv, samotným priestorom, kde sa dej odohráva (...) apod.“ (Graesser, Olde, 

Klettke, 2002, s.230) 

 

 Tento model je koherentný a organizovaný tak, aby čitateľ mohol príbeh 

rekonštruovať, ale rovnako aj nájsť časť, ktorá ho zaujme, s ktorou sa iden-

tifikuje a vďaka, ktorej sa ponorí do príbehu. Práve týmto selektívnym spô-

sobom rekonštruovania príbehu sú vytvárané a do komiksového príbehu 

vkladané aditívne významy a individuálne chápanie obrazového textu. 

 

Hoci existujú v komikse isté limity, autor dáva čitateľovi rovnako aj voľnosť, 

priestor na domýšľanie a premýšľanie nad príbehom a jednotlivými obráz-

kami. Autor22 komiksu tak vytvára pre čitateľa mapu obrázkov, výsekov 

z príbehu, ktoré musí svojim čítaním pospájať a zrekonštruovať. Tvorí tak 

nový svet, mapuje v ňom priestor a čas a zapĺňa ho postavami. Zároveň má 

autor určitú predstavu o tom ako rýchlo nechá svoj príbeh plynúť, prípadne 

aké narušenie a zmeny chronologického radenia epizód použije. Takto vy-

tvára prvé časové pásmo príbehu – pásmo autora.  Toto pásmo zahŕňa au-

torovu predstavu o príbehu, odzrkadľujú sa v ňom často vplyvy iných auto-

rov a príbehov, a tak aj vedomé či nevedomé referencie na iné texty. Naprí-

klad v prípade Mari Ahokoivu môžeme vystopovať najzreteľnejšie vplyvy 

fínskych autoriek Terhi Ekebom a Tove Jansson (napr. kresba rúk podobne 

ako oblé a jednoduché tvary niektorých postavičiek odkazujú priamo na 

                                                             
22 Na mysli nemám tradičné pojatie autora z mäsa a kostí, ale autora ako funkciu, ktorý sa 
podobá skôr autorovi Michela Foucaulta, zahŕňajúc tak do konceptu autora a autorstva aj 
napríklad spoluprácu  niekoľkých autorov, spoluprácu s editorom alebo tzv. ghostwriterov. 

Obrázok 13. Ilustrácia k známej rozprávke o Muminkoch, Tove Jansson. Na 

tomto príklade je práve vidieť podobnosť s kresbou rúk a jednoduchých tvarov 

postáv, akú využíva i Mari Ahokoivu (porovnanie s obr.11). 
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tvorbu Tove Jansson a jej sériu knižiek a komiksov o troloch – príbehy Mu-

minkov, obr.13) okrem vizuálneho hľadiska však u Mari môžeme zazname-

nať aj podobný prístup k prerozprávaniu príbehu ako u dvoch už spomína-

ných autoriek). Pred nami sa s časovým pásmom autora v komikse otvára aj 

otázka, ktorú by som aspoň okrajovo v tejto podkapitole chcela spomenúť, 

a teda kto alebo čo je autor? V súvislosti s touto otázkou by som rada cito-

vala zo známej prednášky Michela Foucaulta z roku 1969, Čo je autor:  

 
„Pravidelnost psaní je vždycky zakoušena ze strany svých mezí: psaní se vždy pravě 

snaží překročit a zvrátit tuto pravidelnost, kterou přijímá a s niž hraje: psaní se 

rozviji jako hra, jež neměnně překračuje svá pravidla a vychází takto vně […] je to 

otázka otevřeni jistého prostoru, v němž píšící subjekt neustále mizí“ (Foucault, 

1994, s.44-45)23.  

 

Autor mizne, rozplýva sa v príbehu a v časovom pásme, ktoré vytvoril. Je to 

teda nielen pásmo, ktoré odzrkadľuje časovú dimenziu a to ako sa autor 

s časom v príbehu pohráva a manipuluje s ním, ale zahŕňa aj samotný kon-

cept autora a spor o autorstvo príbehu, ktoré sa komplikuje ako náhle sa 

dostane komiks do rúk čitateľa.  

 

Teda kto alebo čo je autor? Meno napísané na obálke knihy alebo na štítku 

pod obrazom? Prípadne zamyslená tvár na chrbte knihy? Problematika au-

torstva je ešte o to zreteľnejšia a zaujímavejšia, keď si spomenieme na tzv. 

ghostwriters spolupracujúcich na množstve seriálov. Ostaňme však pri ko-

mikse. Dokonalým príkladom na nejasnosť autorstva je americký mainstre-

amový komiks. Napríklad už viac ako sedemdesiatročné komiksy Superman 

a Batman vznikajú pod rukami niekoľkých „remeselníkov“, nespočetného 

tímu, ktorý pracuje na jednej komiksovej strane. Kto je v tomto prípade au-

torom? Scenárista? Alebo ten, kto vytvorí prvé skice a rozvrhne scenár do 

panelov? Prípadne je autorom ten, kto dá postavám tvár a základnú vizáž? 

Adeptov na akési otcovstvo v prípade takéhoto komiksu je mnoho. V pod-

state slovo autor by malo zahrňovať aj editora a prípadne takzvaných 

ghostwriters. Práve preto sa takýto autor viac podobá postaveniu autora, 

ktoré spomína aj M. Foucualt (1994) a A. D. Lewis (2010), a teda autor ako 

funkcia a nie tradičné ponímanie autora ako človeka z mäsa a kostí.  

 

Do tohto sporu o autorstvo vstupuje čitateľ so svojim ponímaním príbehu. 

Jeden z príkladov možných reakcií čitateľov na komiksový príbeh spomína 

aj Brent Wilson (1999, 2003), keď sa zaoberá rhizomatickým modelom vo 

výtvarnej výchove a vizuálnej kultúre. Ako príklad mu poslúžila japonská 

manga a predovšetkým jej obrovská základňa fanúšikov-čitateľov, ktorí na 

                                                             
23 Taktiež Petríček, 2004, s.528 
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príbehy svojich obľúbených postáv reagujú ďalšími príbehmi a verziami ži-

votov už známych a obľúbených postáv. Prípadne sa dostávajú v tomto pro-

cese ešte ďalej a vytvárajú svoje vlastné postavy a komiksy, ktoré napokon 

medzi sebou predávajú a skupujú na špeciálnych festivaloch. Podobné situ-

ácie sa nedejú len v Japonsku, aj keď nemusia mať podobne hromadný cha-

rakter. 

 

Na druhej strane teda máme ďalšie časové pásmo vnímané a vytvárané či-

tateľom. Ten má stále možnosť vnímať príbeh svojim vlastným tempom, 

vkladať do neho aditívy, dopĺňať biely priestor o svoje predstavy a obrazy. 

Tie nemusia byť tak zreteľné, ak sa medzi panelmi jedná o rozdiel niekoľ-

kých minút. Stačí však, že sa objaví nápis „O rok neskôr“ a flash-forward 

nás prenesie v deji ďaleko dopredu. Čo sa stalo s postavou za jeden rok? Čo 

sa zmenilo? Čo bolo medzitým? Biely priestor tak v nás bude stimulovať 

predstavu, že je niečím viac, že nie je prázdny a niečo pred nami teda 

ukrýva. Napriek tomu, že význam rekonštruujeme nie z medzier, ale z jed-

notlivých obrázkov a sekvencií panelov, biely priestor v nás bude neustále 

evokovať predstavu, že niečo pred nami skrýva, že je tam vytvorený preto, 

aby čitateľ objavoval, hľadal ďalšie obrazy a dopĺňal príbeh. V podstate však 

táto potreba vyplýva z jednoduchého dôvodu – komiks býva najčastejšie 

porovnávaný s filmom. V tom samozrejme nie je nič neprirodzené, avšak 

film poskytuje plynulejší sled obrázkov a záberov ako komiks. A tak priro-

dzene očakávame a vieme, že niečo sa medzi prvý a druhý obrázkom ko-

miksu muselo stať, niečo ostalo nedopovedané. Komiksový príbeh je 

v tomto smere fragmentovanejší a na čítanie a interpretovanie poskytuje 

len časť záberov, ktoré najlepšie reprezentujú priestorové a časové výseky 

z príbehu.  

 

2.1.2 Fragmenty narácie 

Niekoľko krát sa v tejto kapitole objavilo slovné spojenie časový úsek alebo 

reprezentácie časových a priestorových výsekov z príbehu. Rada by som te-

raz venovala priestor a čas práve týmto pojmom, pretože ako sami uvidíte, 

budem s nimi v nasledujúcich kapitolách často pracovať. Reprezentácie ča-

sových a priestorových výsekov – toto pomerne dlhé slovné spojenie by sa 

dalo nahradiť jedným, výstižnejším slovom, fragment. Takýto výsek je 

v podstate fragmentom, záberom  určitej situácie a udalosti z príbehu. Re-

prezentuje konkrétny čas a priestor, v ktorom sa postava alebo postavy 

ocitli, a keďže za ním nasleduje ďalší a ďalší výsek, ich význam sa postupne 

upravuje, spresňuje a pomáha čitateľovi rekonštruovať príbeh a jeho jed-

notlivé časti. Z bieleho rámčeka sa stáva kláves klavíra, ktorý nás postupne 

prenesie do kaviarne, ktorú opantáva klavirista svojou dokonalou skladbou. 

Autor tak využil niekoľko fragmentov z tej istej situácie a zaujímavým spô-

„Ak obrázky limitujú našu 

fantáziu, tak to isté činia aj 

slová. Jedinou bezpečnou 

alternatívou sú úplne 

prázdne strany. Avšak, 

rovnako slová aj obrazy 

našu fantáziu precvičujú 

tým, že nám 

sprostredkovávajú niečo 

konkrétne a nové, nad čím 

môžeme premýšľať.“ 

(Nodelman, 1996, s.245) 
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sobom nám sprostredkoval atmosféru v kaviarni. Tieto fragmenty pomá-

hajú prerozprávať príbeh a sú neoddeliteľnou súčasťou naratívu komiksu. 

Preto by som ich nazvala aj fragmentmi narácie. 

 

Fragmenty narácie24 budú v tomto prípade chápané ako jednotlivé obra-

zové texty, panely a obrázky nesúce príbeh alebo časť komiksového prí-

behu. Tieto fragmenty môžu byť združené a spojené do rôzne dlhých sek-

vencií, o ktorých budem bližšie hovoriť v nasledujúcej kapitole. Sekvencie 

fragmentov sú pre čitateľa mimoriadne dôležité, pretože práve vďaka nim 

je schopný z fragmentov derivovať určitý čas a priestor, plynutie času a prí-

padnú zmenu alebo obmenu priestoru záberu. Ako príklad nám opäť môže 

poslúžiť biely komiksový panel, ktorého význam sa spresňuje ako náhle sa 

objaví v sekvencii ďalších panelov. Z priblíženia záberu na biely kláves kla-

víra (obr. 12) sa fiktívna kamera posúva ďalej, v zábere sa objaví klavirista 

až napokon priestor kaviarne. Vďaka týmto juxtaponovaným fragmentom 

narácie čitateľ spozoruje plynutie času (napr. v prípade ukážky z komiksu 

Cages by to mohla byť dĺžka jednej skladby), a zároveň pochopí, kde sa prí-

beh odohráva (identifikovanie priestoru) a kam prichádzajú postavy v po-

slednom zobrazenom panely z ukážky (identifikovanie obmeny priestoru).  

 

Ostala by som ešte pri tejto ukážke komiksu a poukázala na nej na niekoľko 

vlastností, ktoré fragment má. V prvom rade je to saturácia a rarefakcia zá-

beru a teda množstvo informácie obsiahnuté v jednom fragmente. Prvý zá-

ber ukážky z komiksu Cages (obr.12) je rarefikovaný, na prvý pohľad 

prázdny v porovnaní s ostatnými panelmi na strane. A naopak, čím sa záber 

a uhol pohľadu mení, pribúda v paneloch viac znakov a panely sa stávajú 

saturovanejšie z hľadiska informácií, ktoré nasledujúce panely ponúkajú. 

Saturácia je spojená s tzv. informáciou navyše. V zábere je nielen klavirista, 

ale aj ďalšie postavy, ktoré vyplňujú priestor (napr. v siedmom zábere sa 

okrem klaviristu ani jedna z postáv neobjaví aj na ďalších stranách komikso-

vého príbehu). Okrem postáv nám siedmy panel predstavuje aj ďalšiu infor-

máciu navyše. Postavy sú usadené za stolmi, na každom stole svieti sviečka, 

prípadne je na ňom nedopitý pohár s vínom alebo iným nápojom, priestor 

nemá ani jedno okno, steny nie sú omietnuté a  do miestnosti sa schádza 

dolu po schodoch. Saturácia poskytuje autorovi možnosť ako doplniť ko-

miksový svet, ktorý vytvára. A na druhej strane, rarefakcia mu umožňuje 

upriamiť pozornosť čitateľa na konkrétny znak, ktorý je v paneli významovo 

                                                             
24 Fragmentovanosť narácie môžeme chápať aj z ďalšieho hľadiska, nikdy nemáme pred 
sebou kompletný príbeh, postavy sú už vykryštalizované a my máme k dispozícii len časť z 
ich života – fragmenty, pretože do príbehu vstupujú už v určitých vzťahoch, s postojmi a 
názormi na svet. Na druhej strane sú aj jednotlivé obrázky v komikse fragmentmi, ulože-
nými buď v striktne ohraničenom panely alebo ponechané „voľne plávajúc“ na strane. 
 

Sometimes it is necessary to 

restore the lost parts, to 

rediscover everything that 

cannot be seen in the 

image, everything that has 

been removed to make it 

‘interesting’. But 

sometimes, on the contrary, 

it is necessary to make 

holes, to introduce voids 

and white spaces, to rarify 

the image, by suppressing 

many things that have been 

added to make us believe 

that we were seeing 

everything. It is necessary to 

make a division or make 

emptiness in order to find 

the whole again. 

(Deleuze, 2011b, s.20) 
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najpodstatnejší. Saturácia a rarefakcia sú vlastnosti záberu, respektíve v na-

šom prípade fragmentu, prebraté práve z filmových záberov. Tieto vlast-

nosti záberu popisuje aj Gilles Deleuze. Podľa neho oba typy záberu diváka 

učia tomu, že obraz nie je vytvorený len preto, aby bol videný a viditeľný, 

ale rovnako je aj čitateľným záznamom vizuálnej informácie. Za najvyšší 

stupeň rarefakcie pokladá práve prázdny záber (kompletne čierny alebo 

biely). A udáva príklad záberu na rozliate mlieko vo filme Rozdvojená 

duša  (Spellbound) od Alfreda Hitchcocka (Deleuze, 2011a, s.14).   

 

Jednou z ďalších dôležitých vlastností fragmentu je jeho miera otvorenosti 

voči bielemu priestoru – časovej a priestorovej štrbine. Ukážka od Davea 

McKeana je v tomto prípade prísne ohraničená, uzavretá a tak presne 

vieme, kde panel a obrázok končí a kde začína. Predstavuje akýsi blok-ob-

raz25, ktorý je zároveň miestom uzavretosti, presného zadefinovania prie-

storu na strane. Je zovretý a orámovaný tenkou líniou, eliminujúc tak 

mimo-obrazové pole. Z formálneho hľadiska je teda uzavretý. Ako keby 

nám chcel povedať: „dívaj sa len na toto, pretože všetko ostatné je mimo 

záber“. Na druhej strane, komiksové práce ako napr. ukážka od Mari Aho-

koivu (obr.11) predstavuje ďalšiu skupinu fragmentov, ktoré sú otvorené 

voči priestoru a istým spôsobom aj času. Avšak ani v prípade uzavretého 

fragmentu nemôžem hovoriť o úplnej uzavretosti. Formálne uzavretie prie-

storu a času v zábere ešte neznamená, že fragment nie je významovo otvo-

rený. Každý fragment je v podstate nedokončený a zmyslovo otvorený. Je 

spojený s ďalšími fragmentmi, ktoré spolu vytvárajú príbeh, epizódu zo ži-

vota postáv. A tak oba prípady sú otvorené z hľadiska významu. Použila by 

som slovné spojenie Miroslava Petříčka (2004), „nesformovaná substancia 

významu“, ktoré používa v prípade filmového záberu. Ten je tiež miestom 

uzavretosti, zovretý rámom, ale je aj „místem otevřenosti, protože odkazuje 

k něčemu, co by bylo lze nazvat „reálnem“ jako nezformovanou substanci 

významu“ (2004, s.533).  

 

Fragment ako nesformovaná substancia významu, nachádza ucelenejší vý-

znam v sekvencii fragmentov, tak ako to bolo napríklad v prípade nášho 

bieleho panelu. Z tohto hľadiska je fragment úzko spojený nielen s množ-

stvom informácie a jej rozvíjaním v ďalších obrazoch, ale aj so zmenou. 

V dlhšej sekvencii fragmentov majú svoje miesto také fragmenty, ktoré za-

stupujú určitý zlom, či už zmenu vo význame alebo zmenu ako zvrat v prí-

behu. Tie by som nazvala fragmentmi dynamickými, pretože v pochopení 

významu príbehu nás posúvajú ďalej. Na mysli teda nemám fragment, ktorý 

by popisoval akciu, napríklad zápas dvoch postáv, ale fragment, ktorý re-

prezentuje pre čitateľa akúsi výstrahu, upozornenie: „pozor, práve teraz 

                                                             
25 Termín využíva napr. Miroslav Petříček (2004) v prípade filmového záberu, ako moment 
filmu-textu. 
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nastáva zmena, zlom v príbehu“. Na druhej strane majú svoje miesto v sek-

vencii aj fragmenty statické, teda také, ktoré situáciu ďalej rozvíjajú, bližšie 

popisujú alebo prípadne dopĺňajú. Ako príklad uvádzam ukážku z komiksu 

od Billa Sienkiewicza, Elektra (obr. 14). Prvé tri panely reprezentujú práve 

fragmenty statické, predstavujú úvod do života hlavnej hrdinky. Autor po-

dobne ako väčšina literárnych autorov predstavuje na prvých stranách gra-

fického románu svoju hlavnú hrdinku. Avšak podobne ako literárny autor aj 

komiksový autor musí vedieť pracovať so zmenou, obratom v deji, aby tak 

udržal čitateľovu pozornosť. Túto zmenu v ukážke reprezentuje heli-

koptéra, naznačená nielen ako farebná a obsahová zmena v sekvencii, ale 

aj ako dynamický fragment reprezentujúci prichádzajúce „problémy“. Dy-

namika príbehu sa tak mení a rovnako sa vyznačuje aj väčšími skokmi 

v čase a priestore príbehu. 

Obrázok 14. Elektra, Bill Sienkiewicz. Ukážka dynamického a statického panelu. 
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2.1.3 Kresebné záznamy času ako fragmenty narácie 

V tejto časti textu by som popísala niekoľko príkladov z kresieb študentov 

zameraných na figúru a časovú dimenziu. Jednou z prípravných fáz ku ko-

miksovej narácii bola aj úloha zameraná na kresebný záznam atmosféry 

v triede a súčasne záznam plynutia času. Študenti boli požiadaní, aby vytvo-

rili sériu skíc postáv a figurálnych kompozícií, ktoré neskôr budú slúžiť aj 

ako portfólio pre ďalšiu prácu s figúrou. Séria skíc z prostredia, ktoré je štu-

dentom dobre známe, nemala byť len precvičením kresby postavy v pries-

tore, uvedomením si priestorových vzťahov a plánov a využívanie kreseb-

ných skratiek, ale aj rýchlym záznamom skutočnosti a uvedomením si časo-

vej dimenzie, časových odlišností a vzťahov, ktoré spoluvytvárajú príbeh. 

Výber situácie, uhlu pohľadu, či spolužiaka alebo spolužiačky zobrazenej pri 

práci bol plne v rukách študentov. Kresby, ktoré vznikli, by sa taktiež dali 

pokladať za fragmenty. Fragmenty zobrazujúce určitú situáciu odohráva-

júcu sa v konkrétnom čase a priestore. Podobne ako komiksoví autori, aj 

študenti v svojich kresbách pracovali so záberom, vyberali, čo sa ešte objaví 

v priestorovom a časovom výseku, a čo bude odsunuté do priestoru mimo 

záber. 

 

2.1.4 Séria kresieb ako sekvencia fragmentov 

Hoci študenti mali problém rozpoznať, že istým spôsobom už v tejto fáze 

projektu pracovali s naráciou, je zaujímavé, že už v týchto kresbách sa dajú 

taktiež spozorovať spomínané základné vlastnosti fragmentov. Na sériu 

kresieb, za podmienky významovej nadväznosti obrazov, budem teda 

v tejto časti textu nazerať ako na sekvenciu fragmentov viažucich sa ku kon-

krétnemu času a priestoru. Na príklade niekoľkých ukážok sa pokúsim ilus-

trovať postup práce študentov a poukázať na niektoré spoločné znaky ich 

série kresieb s naračnými fragmentmi.  

 

Začala by som saturáciou a rarefakciou. Informačná saturácia kresieb prí-

padne ich rarefakcia závisela na tom, koľko informácie navyše sa rozhodli 

študenti vložiť do skice. Rarefakcia sa prejavila napríklad len zameraním na 

postavu bez väčšieho pridávania „rekvizít“ prostredia. Figúra sa tak stala 

najpodstatnejším bodom pre autorovu a čitateľovu pozornosť. Na druhej 

strane, aby bol záznam skutočnosti presnejší, do svojej kresby vkladali 

znaky, ktoré mali čitateľovi napovedať viac o postave, napr. popis kto 

a kedy bol zakreslený na ich papieri. Okrem nábytku a drobností, ktoré sa 

zvyknú nachádzať v triede výtvarnej výchovy, to boli taktiež mená alebo ini-

ciály spolužiakov a spolužiačok (napr. Spiaca Niki (obr. 15), Kuba) alebo aj 

nápisy na tričkách (napr. vyobrazenie spolužiaka v tričku „Same shit, diffe-

rent day“), ktoré v ten deň rozprúdilo v triede na výtvarnej výchove debatu 

Ukážky zo skíc postáv. 
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o jeho vhodnosti v školskom prostredí), prípadne doplnky oblečenia, ktoré 

mali v ten deň na sebe. Takéto „identifikátory“ slúžili na spresnenie skutoč-

nosti, ktorú sa študenti snažili zachytiť. V tej chvíli to pre nich nebola „infor-

mácia navyše“, ale dôležité znaky, potrebné pre rozpoznanie identity ich 

postavy. Obraz sa tak pre nich stával informačne saturovanejším. 

 

„Same shit different day“  

Jakub kreslí svoju spolužiačku sediacu pár metrov od neho. Zápasí s každým 

ťahom tužky. Telo by už bolo, len tá hlava. Raz je veľká, raz „šišatá“ a raz 

bez krku. Nakoniec sa rozhodol zakresliť postavu bez hlavy. Do rúk berie 

ďalší papier a uhlík. Jeho modelkou sa stáva ďalšia spolužiačka. Polfigúra, 

ktorá vzniká za pár minút, nevyzerá zle, len niečo na nej nesedí, ako vyhlásil 

sám Jakub. A tak pristupuje spolu so svojim dielkom k spolužiačke a po 

rovnáva skutočnosť so svojou kresbou. Jakub je však „modelom“ jeho nie-

koľkých spolužiačok. Tie sú najprv sklamané, že sa pohol a kričia na neho, 

aby si znova sadol, hoci on chce dokončiť svoju kresbu, na ktorej čosi ne-

sedí. Zrazu sa niečo deje. Jakub sa postavil na stoličku a porovnáva svoju 

skicu so spolužiačkou z iného uhlu, z nadhľadu.26 Jakub v tejto chvíli pred-

stavoval zmenu v dynamike triedy. Dovtedy sedel každý vzorne na svojej 

stoličke, nikto sa nepohol a nehľadal si nový uhol pohľadu ani na moje na-

bádanie. Na začiatku hodiny rozpútal Jakub vďaka svojmu novému tričku 

debatu a neskôr, keď ako prvý vstal zo svojej stoličky, stal sa opäť stredobo-

dom pozornosti. Keď sme sa na konci hodiny pokúsili zoradiť kresby podľa 

časového hľadiska, kresebné záznamy toho ako sa Jakub pohybuje po 

triede alebo ako stojí na stoličke sa stali významným medzníkom; bodom, 

ktorý pomáhal usporiadať ostatné kresby. Nadobudol tak status dynamic-

kého fragmentu. 

 

Spiaca Niki 

V prvej skupine bola vďačnou modelkou Niki. Hodila tašku na stôl a roz-

hodla sa, že ju táto hodina nebaví ešte predtým ako vôbec hodina výtvarnej 

výchovy začala. Ruky skrížila na stole do čo najpohodlnejšej pozície a uložila 

sa do spiacej polohy. Svojim spolužiačkam tak poslúžila ako najvhodnejšia 

modelka, ktorej spiace polohy často pozorovali a zakresľovali vo svojich 

kresbách striedavo počas hodiny (napr. obr.15).27 Spiaca Niki sa stala opa-

kujúcim sa statickým fragmentom. Opakujúci sa fragment zvykne  

 

                                                             
26 Text vznikol na základe terénnych a reflexívnych poznámok z tretieho stretnutia so štu-
dentmi druhej skupiny. 
27 Text vznikol na základe terénnych a reflexívnych poznámok z tretieho stretnutia so štu-
dentmi prvej skupiny. 

Kresby ilustrujúce priebeh 

hodiny a striedanie dynamiky 

v triede. 
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naznačovať „pomalé“ plynutie času z pohľadu postavy alebo autora28, čo is-

tým spôsobom zahrňuje aj pocity  a správanie samotnej Niki. Na druhej 

strane, bola Niki pre študentky počas kresby figúry „istotou“. Mohli sa spo-

ľahnúť, že za päťdesiat minút, ktoré na sériu kresieb mali vyhradené, ne-

bude príliš meniť polohu.  

Aja a jej časová koláž 

So študentských prác vyberiem ešte jednu ukážku zo série kresieb, ktoré 

ma počas analýzy zaujali a poukazujú na jednu z ďalších možností chápania 

času a priestoru vo vizuálnej narácii. Nie sú to len fragmenty statické a dy-

namické, saturácia či rarefakcia, ale aj obrazy, momenty a situácie, ktoré by 

sa dali prirovnať k nekontrolovateľnému prúdu myšlienok pani Dallowayo-

vej. Na mysli mám akýsi prúd obrazov zlievajúci sa do jednej hmoty, do jed-

nej časovej koláže. Aju zaujal spolužiak David (obr.16). Záber, ktorý vybrala, 

nezobrazoval celú figúru, avšak len jeho tvár. David sa pohol, otočil sa k Aji 

chrbtom, a tak si Aja vyberá ďalší záber, ktorý ju v tej chvíli zaujal – spolu-

žiačku, ktorá sedí o pár lavíc za ňou. Niekoľkými ťahmi sa snaží zachytiť jej 

pozíciu a ruky položené na lavici. Neskôr si vyberá Jakuba, ktorý sa medzi-

tým začal prechádzať po triede. Záber sa vracia k spolužiačke, aby nakoniec 

skončil fragmentom nôh vyložených na stole počas prestávky. 

                                                             
28 Napríklad ako je to v prípade ukážky z komiksu Elektra (obr. 14), v prvých troch riadkoch, 
kým nedôjde k zmene dynamiky príbehu, práve vsunutím dynamického naračného frag-
mentu. 

Obrázok 15. „Spiaca Niki“ ako inšpirácia a statický fragment. 
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Tento prístup k časovému a priestorovému záznamu by som prirovnala ku 

kryštálu času Gillesa Deleuza. Prítomnosť a minulosť29 sa prelínajú a zlie-

vajú do jednej hmoty. Nie sú od seba striktne oddelené, a tak niekedy me-

dzi nimi dokonca chýba aj časová a priestorová štrbina, ktorá by odkazovala 

čitateľa na priestor a čas mimo záber. Nazretím do takéhoto kryštálu času, 

vidíme trvalé základy času,  nechronologický čas. Deleuze opisuje nechro-

nologický čas ako obmenu dvoch odlišných obrazov, ktoré ho tvoria, sku-

točný obraz prítomnosti, ktorá plynie a virtuálny obraz minulosti, ktorý sa 

zachoval: obraz, ktorý je zreteľný a predsa nerozoznateľný (2011b, s.79). 

Podobne je to aj v prípade fragmentov komiksových narácii a ich formálnej 

a významovej otvorenosti. Časové usporiadanie obrazov v komikse simul-

tánne ponecháva prítomnosť plynúť a  podobne necháva nášmu vnímaniu 

                                                             
29 Prípadne môžeme hovoriť o rôzne odstupňovanej minulosti. 

Obrázok 16. Aja a jej „časová koláž“ vytvorená prekrývaním obrazov.  
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na dosah aj minulosť, ktorú zachováva. A preto len v sekvencii môžu frag-

menty nadobudnúť správny význam a len zo sekvencií môže čitateľ nado-

budnúť pocit plynutia času30. 

 

2.2 Krátke zhrnutie 

Komiks ako vizuálny naratív je zložený zo sekvencie obrazov. Čítanie ta-

kýchto obrazov-textov sa tak na jednej strane spresňuje a informačne satu-

ruje obrazmi okolitými, na strane druhej komplikuje. Zložitými sakádovi-

tými pohybmi prechádza naše oko z obrázka na text a znova späť na obrá-

zok. Takýto pohyb sa niekoľkokrát zopakuje. Na jednej komiksovej strane 

tak musíme rozoznať, ktorý obrázok z časového hľadiska vnímať skôr a ná-

sledne ho položiť správne do skladačky naratívu. Každý obrázok, respektíve 

panel komiksu je tak časovým a priestorovým výsekom z príbehu. Takýto 

výsek môžeme študovať z pohľadu na jeho informačnú saturovanosť re-

spektíve rarefakciu, dynamiku alebo statiku a rovnako z hľadiska jeho obsa-

hovej a formálnej otvorenosti a uzavretosti. 
  

                                                             
30 Pokiaľ reprezentácia času v jednotlivých paneloch nie je zaznačená inak. 
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Na záver prehľad kategórií z danej výskumnej časti: 

Tabuľka 2. Kategórie z kresebných záznamov času a priestoru 

kategória popis kategórie Príklady z kresieb 

Časový 

výsek 

Časť z príbehu alebo popisovanej 

udalosti. Časový výsek je záro-

veň aj priestorovým výsekom, 

zobrazuje teda konkrétny čas 

a priestor z príbehu, udalosti. 

 

Každá zo samostatných kresieb sa stáva časovým 

a priestorovým výsekom 

Detail 

Fungoval pre študentov ako poz-

návací prvok, ale aj ako súčasť 

zmeny v rozprávaní. Detail sa 

stal identifikátorom zobrazova-

nej postavy. 

Póza spiacej Niki, vlasy a účesy dievčat, časti obleče-

nia (napr. Kuba a jeho tričko, Terezka v minisukni) 

a detaily na oblečení (napr. nápis na tričku, kožuši-

nová aplikácia) 

Časová línia 

(pásmo) 

Sekvencia niekoľkých časových 

a priestorových výsekov, ktoré 

na seba logicky nadväzujú a tvo-

ria tak základnú dejovú líniu. 

Z naratívneho hľadiska sú tieto 

výseky „stmeľujúcim prvkom“, 

držia momenty z rozprávania po-

hromade. 

 

Séria kresieb zobrazujúca „Jakuba na stoličke“ alebo 

„spiacu Niki“ 

Medzník 

Bod v príbehu, moment, okolo 

ktorého môžeme združiť naše 

rozprávanie. Naznačuje plynutie 

príbehu a miesta ďalších mo-

mentov, ktoré sa snažíme uspo-

riadať a včleniť do deja. Potrebu-

jeme tak odpovedať na otázku: 

odohralo sa to pred tým (medz-

níkom) alebo po tom? 

 

Jakub na stoličke, učiteľka zapisuje do triednej knihy, 

Niki spí, Terezka pózuje 

Koexistencia 

„Spolužitie“ minulosti a prítom-

nosti na jednom liste papiera. 

Vrstvenie časových a priestoro-

vých výsekov prípadne až časová 

koláž. 

 

Aja a jej časová koláž, Barbora a jej „štúdia“ spánku 

Niki 
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3 Komiks ako fragmentovaná narácia 
„Jazyk, je (skôr) nepriehľadnou, tajomnou vecou, uzavretou v samej sebe, je roztrieštenou 

a bod za bodom záhadnou masou, ktorá sa tu i tam mieša a splieta s figúrami sveta, takže 

všetky spolu vytvárajú sieť známok, kde každá vo vzťahu k ostatným môže mať, a aj má 

úlohu obsahu alebo znaku, tajomstva alebo oznámenia.“ (Foucault, 2000, s.50) 

 

Dlhší čas vo mne rezonuje výrok Gregory Batesona, „myslíme v príbehoch“. 

Tieto príbehy však nemajú ucelenú, kompletnú a plynulú formu. Sú roz-

trieštené do častí, výsekov, fragmentov, ktoré konštruujeme, rekonštruu-

jeme a pretvárame do narácie. Fragmentovanie sa stalo základom pre nará-

ciu a tvorenie príbehov, textov, spracovanie informácie či ukladanie týchto 

častí do našej alebo počítačovej pamäte. Nespomína ho len Michel Fo-

ucault ako roztrieštenie masy (v prípade jazyka a poznávania), ale aj Jean 

Baudrillard (1992), ako nutnosť a nevyhnutnosť fragmentovania každej kul-

túry a vstúpenie týchto fragmentov do pamäte (hoci nie ľudskej, ale počíta-

čovej a technologickej) alebo taktiež Roland Barthes (1977), keď v svojej 

eseji Smrť autora popisuje text ako tkanivo či sieť niekoľkonásobných citá-

cií, teda fragmentov z iných textov, ktoré vytvárajú konečné dielo. Frag-

mentovanie textov, s ktorými pracujeme, sa stalo nevyhnutne spojené s na-

šim životom. Z času na čas defragmentujeme disk, aby sme opäť o pár dní 

či týždňov mali informácie v počítači znova fragmentované, rozdelené 

a roztrieštené na úlomky v počítačovom disku. Internet nám ponúka každý 

deň fragmentovanú informáciu, sieť, odkazujúcu nás vždy na iný fragment, 

na ďalší a ďalší odkaz, ktorý by nás mohol zaujímať. 

3.1 Fragmenty narácie v komikse 

Ovládať stavbu príbehov (či už komiksových alebo filmových) znamená ve-

dieť pomocou týchto obrazov komunikovať a zároveň im lepšie porozumieť 

a ľahšie ich čítať. Jedným zo spôsobov ako komiksu lepšie porozumieť je dí-

vať sa na neho ako na dokonalý príklad fragmentovanej narácie. Fragmenty 

narácie ako reprezentácie časových a priestorových výsekov sú stavebnými 

prvkami komiksu. Aj tá najjednoduchšia forma komiksu, komiksový strip31, 

je konštruovaná z fragmentov združených do kratších sekvencií. Fragmenty 

tak vytvárajú krátku montáž, ktorá rozvíja príbeh nie na viac ako strane, 

a predsa využíva všetky typy fragmentov ako grafický román32 s príbehom 

                                                             
31 Tiež nazývaný komiksový pás a popísaný napr. ako „dramatická narácia s otvoreným 
koncom, prerozprávaná v niekoľkých obrázkoch, ktoré sú pravidelne publikované v novi-
nách či časopisoch.“ (Inge, 1990, s.xi)   
32 Grafický román v porovnaní s komiksovým zošitom: Komiksová kniha (comic book) má 
štandardnú dĺžku 32 strán. Kvôli počtu strán by sme túto formu komiksu mohli nazvať aj 
komiksovým zošitom. V porovnaní s „komiksovým pásom“ obsahuje väčší počet obrázkov 
zobrazujúcich príbeh niekoľkých postáv a jednotlivé komiksové knihy na seba môžu, čo do 
obsahu, nadväzovať a vytvárať tak akési pokračovanie príbehu. O grafickom románe by sa 
dalo zjednodušene povedať, že sa nedá prečítať na jedno posedenie, či už berieme do 
úvahy jeho vizuálnu alebo textovú stránku. Tento sekvenčný celok je rozhodne dlhší než 
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rozloženým na stovky strán. A tak nezávisle od dĺžky komiksovej náracie, je 

možné identifikovať v príbehu isté naračné fragmenty a sekvencie, do kto-

rých sú tieto úlomky príbehu prepojené. Spájanie fragmentov do sekvencií 

je ako tkanie s rôznofarebnými niťami. Člnok preskakuje pomedzi napnuté 

nite, ktoré tvoria hlavnú myšlienku, spája ich a prepletá so sekvenciami 

fragmentov, kombináciami nití, ktoré dotvárajú príbeh. Utkaný fragmento-

vaný príbeh tak tvorí naračnú montáž. Termín naračná montáž je inšpiro-

vaný v tomto prípade Deleuzovou montážou definovanou ako:  

 
„determinácia celku vytvorená prostredníctvom pokračovaní a súvislostí, zostrihov 

a klamných súvislostí. Montáž je Ideou celku a záznamom určitej zmeny. Medzi za-

čiatkom a koncom dochádza k zmene, niečo sa mení “. (2011a, s.30) 

 

Komiksová montáž je kompozíciou výsekov z príbehu. Je prehovorom, tka-

ninou sekvencií, fragmentov a znakov. Tento prehovor je charakterizovaný 

kvalitatívnou zmenou, obmenou a posunom v príbehu, ktorý je vystavaný a 

komunikovaný cez jednotlivé sekvencie a fragmenty. Gilles Deleuze (2010, 

2011a) vníma montáž33 ako spojenie a interakciu, pretože v jeho ponímaní 

akákoľvek vec či telo vznikajú spojením a prepájaním. Aj ľudské telo vzniklo 

spájaním a je teda asamblážou genetického materiálu. Podobne by som 

chcela pristupovať aj ku komiksovej narácii, pretože i tá vzniká spojením. 

Takáto komiksová naračná montáž ako tkanina nie je nikdy tvorená iba jed-

ným typom sekvencií a fragmentov, ale vždy ide o nekonečné množstvo 

kombinácií sekvencií, prepletení farebných nití ako kratších úsekov a výse-

kov z príbehu. Príbeh sa nezačína zrodením hrdinu a nekončí jeho smrťou. 

Narácia nezačína ani nekončí, pretože jej predchádzajú alebo nasledujú 

ešte iné príbehy, iné naračné fragmenty a sekvencie. K nim sa v narácii do-

stávame napríklad prostredníctvom časových skokov a návratov. Spo-

mienka hrdinu či hrdinky nám dovolí cestovať v čase a priestore podobne 

ako skok vpred v príbehu. Komiksová narácia je tak kdesi medzi, je medzič-

lánkom, ktorý čaká na prepojenie s ďalším článkom, s ďalšími príbehmi 

alebo odskočením z hlavnej dejovej línie. Je intermezzo takisto ako rhizóm. 

3.1.1 Komiksová narácia ako rhizóm 

Z môjho pohľadu je možné komiksový príbeh prirovnať k rhizómu. Gilles 

Deleuze a Felix Guattari prirovnávajú rhizóm k podzemnej stonke, k popla-

zom. Rhizóm je pýrom, papraďou i zemiakom:  

                                                             
32 strán, ale jeho konečný počet strán nie je ničím ohraničený. Práve vďaka tejto charakte-
ristike si vyslúžil pomenovanie grafický román. Grafický román predstavuje jeden príbeh 
alebo sériu prepojených príbehov, ktoré nie sú obsahovo obmedzené. Prvý krát bol tento 
termín použitý už v šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia, ale neuchytil sa, a tak až v 
roku 1978 sa stal ekvivalentom pre serióznejšie komiksové príbehy, ktoré svojou dĺžkou, 
obsažnosťou a umeleckým podaním presahujú termín „komiksová kniha“. (Grendelová, 
2010, s.14-15) 
33 Taktiež využíva termín asambláž. 



56 
 

 
„Netvoří ho jednotky, ale dimenze, nebo spíše pohyblivé směry. Nemá začátek ani 

konec, ale vždy střed, z toho roste a rozlévá se. (…) Rhizom nezačíná ani nekončí, je 

vždy ve středu, mezi věcmi, mezičlánkem, intermezzo. Strom, to je příbuzenství, ale 

rhizom je spojenectví, jedině a pouze spojenectví. Strom vnucuje sloveso „být“, tka-

nivem rhizomu je spojka „a…a…a…“. V této spojce je dost síly na to, aby otřásla slo-

vesem být, aby ho vykořenila“ (Deleuze – Guattari, 2010, s.31-35).  

 

Práve na komiks a komiksovú naráciu je možné nazerať ako na rhizóm, ako 

na rozrastajúci sa podzemok, ktorý produkuje vlákna, prepája sa s inými 

rhizómami, článkami, fragmentmi. V nasledujúcich odsekoch vysvetlím, 

prečo v tomto zmysle komiksovú naráciu chápem ako rhizóm a ako toto 

chápanie ovplyvňuje nazeranie na sekvencie a fragmenty narácie. 

 

Rhizóm je charakterizovaný medzi inými aj asignifikantným prerušením34.  

V komikse by sa za takéto prerušenie či zlom dalo napríklad pokladať obdo-

bie cenzúry35 v komikse od päťdesiatych rokov dvadsiateho storočia. Vynú-

tený zlom a istým spôsobom obmedzenie kreativity a zavádzanie prísnych 

pravidiel v narácii však komiks (dokonca ani hororový žáner, proti ktorému 

boli kritické ohlasy prvotne zacielené) nezničil. Tak ako sa na záhrade ne-

zbavíte pýru, či neprerušíte cestičku usilovných mravcov, rovnako komiks 

pokračoval ďalej a rástol po iných líniách. Na nevýrazné príbehy mainstrea-

                                                             
34 „Rhizom může být na nějakém místě přerušen či roztržen, bude se však rozvíjet dál po 
některé ze svých linií i po liniích jiných. Mravenců se nikdy nezbavíte, protože vytvářejí živý 
rhizom, který se nepřestává znovu utvářet, i když byla jeho větší část zničena“. (Deleuze – 
Guattari, 2010, s.14-16)  
35 V publikácii od D. Fingerotha sa môžeme dozvedieť, že „vedúcim vydavateľstvom zame-
raným na horor bolo EC Comics. Jeho majiteľom bol Bill Gaines, ktorý ho zdedil po svojom 
otcovi a skratku EC - Educational Comics (Vzdelávacie komiksy) premenoval na Entertai-
ning Comics (Zábavné komiksy).“ Táto zmena sa odrazila aj v samotných príbehoch, ktoré 
sa stávali čoraz brutálnejšie. Príkladom sú Two-Fisted Tales a Tales from the Crypt, ktoré sa 
zaradili medzi prvé komiksy hororového žánru. Aj keď s príbehmi upírov a nemŕtvych a ne-
živých ľudí - „zombíkov“ sme sa v literatúre mohli stretnúť už koncom devätnásteho storo-
čia v tvorbe Brama Stokera, stvoriteľa Drakulu, jeho komiksoví následníci však neboli pri-
jatí verejnosťou predovšetkým kritikmi s veľkým entuziazmom. Odozva na seba nenechala 
dlho čakať a vytvorilo sa akési hnutie, ktoré ostro kritizovalo komiks a hlavne fakt, že tieto 
po vizuálnej stránke brutálne komiksy majú negatívny vplyv na deti a mládež a okrem pod-
pory a podnecovania násilia, spôsobujú aj psychické poruchy. Vedúcimi postavami tohto 
hnutia boli v USA doktor Frederic Wertham a v Británii George Pumphrey. Verejne vyslo-
vené obavy viedli napokon k zavedeniu cenzúry v komiksovom priemysle, ktorá je známa 
ako Comics Code z roku 1954. Fingeroth ďalej na margo tzv. komiksového zákonu píše: 
„Vydavatelia museli poskytnúť svoje komiksy pre CCA (Comics Code Authority). Ako znak 
schválenia komiksu im CCA dovolila pridať na obálku znak v podobe známky s logom CCA. 
Zaujímavosťou je niekoľko hlavných bodov z Comics Code, napr. zakázanie zveličovania 
akýchkoľvek častí ženského tela, dobro v príbehu muselo vždy zvíťaziť nad zlom, slová ho-
ror alebo teror nemohli byť použité v názve komiksov a príbehy lásky mali zdôrazniť nedo-
tknuteľnosť stavu manželského.“  (Fingeroth, 2008, s.14) Zavedenie cenzúry znamenalo vy-
tratenie sa hororového komiksu na dlhú dobu z oficiálnej scény. (Grendelová, 2010, s.66-
67) 

Poplaz, pýr ako príklad 

rhizómu. 
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mového a podľa cenzúry „správneho“ komiksového príbehu reagoval krea-

tívnejšími prejavmi najprv ako undergroundový komiks prostredníctvom 

samizdatových komiksov, až sa nakoniec opäť rozrástol do ešte silnejšej 

a vizuálne pôsobivejšej formy grafického románu. Podobne sa prerušenia 

a zlomy dajú identifikovať aj v komiksovej narácii. Príbeh sa vyvíja v jednot-

livých paneloch, sekvencia pokračuje plynule od záberu k záberu, avšak v is-

tom momente sa preruší. Preskočí na iný typ panelu a fragmentu, ktorý sa 

však už líši  priestorom a časom. Rozvíja sa ďalej aj keď jedna jeho časť 

môže byť už zničená alebo z naračného hľadiska opustená respektíve vyčer-

paná. Narácia nekončí, ale pokračuje a hľadá nové spojenia. 

 

Komiksová narácia je prepojením rôznych typov fragmentov. Vytvára re-

ťazce, spojenia, sekvencie. Mení sa napríklad zo záberu priblíženého na tvár 

a emócie na záber zameraný na prúd nejasných spomienok až napokon ces-

tuje v čase o niekoľko rokov dopredu, prepája rôzny čas a priestor, realitu 

so snom, minulosť s prítomnosťou. Vytvára spojenectvá medzi jednotlivými 

fragmentmi a sekvenciami. Aj samotný komiks ako médium je spojením 

a alianciou. Je neustále medzi výtvarným umením a literatúrou, v spojení 

s filmom, masmédiami, s výdobytkami techniky či so životom ako takým. 

Jeho odnože a poplazy prerastajú a spájajú sa s ďalšími rhizómami. 

 

Komiksová narácia ako rhizóm nepodlieha generatívnemu modelu alebo 

hierarchickej štruktúre stromu. Je premenlivá a otvorená zmenám a preru-

šeniam, ktoré môžu nastať. Neustále kryštalizuje a dotvára sa. Naračné 

fragmenty podliehajú zmenám, skokom a návratom. V konečnom dôsledku 

jednou z hlavných podmienok naračnej montáže je kvalitatívna zmena. Ob-

mena či kontrast, ktorý musí v komiksovej narácii nastať, je nevyhnutný 

práve z dôvodu prelomenia opakovania fragmentov, ktoré spomaľuje dej 

a vývin príbehu.  

 
Rhizóm je teda „vzdálen každé představě genetické osy nebo hloubkové struktury. 

(…) Strom artikuluje a hierarchizuje obtisky, obtisky jsou jako listy stromu. Rhizom je 

něco docela jiného, je to mapa, a nikoli obtisk“ (Deleuze – Guattari, 2010, s.19-21).  

 

Takáto mapa čaká na preskúmanie nových priestorov a dotváranie pôvod-

ných teritórií. Mapa nie je hierarchická, ale rozlieva sa a rozprestiera sa 

v priestore. Je ako riečny systém nikdy sa nepodobajúci tomu nasledujú-

cemu, opúšťajúci staré vysychajúce ramená a hľadajúci nové cesty a korytá.  

 

Identifikovaním sekvencií a fragmentov narácie sa pred nami v komikse tak-

tiež otvára rhizomorfná, otvorená a živá štruktúra (schéma, obr.17), mapa 

vlákien a poplazov. Byť rhizomorfný znamená pre Deleuza a Guattariho 

schopnosť produkovať stonky a vlákna, ktoré vyzerajú ako korene alebo sú 

skôr s nimi spojené tým, že prenikajú do kmeňa, aj keby mali slúžiť iným, 

„Princip spojení a 

heterogenity: libovolný bod 

rhizomu může a musí být 

spojen s kterýmkoli jiným. 

(…) Rhizom neustále spojuje 

sémiotické řetězce, 

organizace moci, okolnosti 

vztahující se k umění, 

vědám, společenským 

zápasům. Semiotický 

řetězec se podobá hlíze 

soustřeďující v sobě velmi 

rozdílné akty, nejen 

lingvistické, ale i 

perceptivní, mimické, 

gestikulační, kognitivní: 

neexistuje jazyk o sobě ani 

univerzalita řěči, ale jen 

souběh dialektů, nářečí, 

slangů a odborných jazyků“. 

(Deleuze – Guattari,2010, 

s.13-14) 
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novým a zvláštnym potrebám a využitiam. Dokonca ani myslenie nie je 

stromovité a mozog nie je zakorenená ani rozvetvená hmota (2010, s.23). 

Komiksový príbeh sa tak rozlieva do línií a reťazcov fragmentov, ktoré sa 

predlžujú, unikajú alebo sa prepletú s ďalšími vláknami a poplazmi mon-

táže. Konkrétna komiksová narácia je vždy kombináciou niekoľkých typov 

reťazcov, ktoré v tomto prípade budem označovať ako sekvencie, ktoré sú 

v konkrétnom komiksovom príbehu reprezentované  kombináciou, spoje-

ním niekoľkých fragmentov (ako naznačuje i schéma). Nasledujúce typy 

sekvencií a fragmentov, ktoré budem rozoberať detailnejšie v ďalších pod-

kapitolách, ilustrujú prístup ku komiksu ako fragmentovanému prehovoru 

a vznikli štúdiom desiatok komiksov36 európskych  alebo v Európe pôsobia-

cich autorov.  

 

3.1.2 Architektúra času 

Problematické chápanie a reprezentácie času v komiksových príbehoch 

som sa snažila naznačiť už v druhej kapitole. Jeho možnosti reprezentácie 

v konkrétnych fragmentoch sa odzrkadľujú práve v sekvencii, ktorú nazý-

vam architektúrou času. Táto sekvencia zahrňuje rozličné možnosti vý-

stavby času v komiksovom príbehu, ktoré naberajú v komiksovej narácii 

rôznu podobu. Nejde len o klasickú chronologickú výstavbu a radenie frag-

mentov v poradí, v akom sa podľa lineárneho chápania času ocitli. Naruše-

nie takejto výstavby spôsobuje aj spochybnenie lineárnosti času, deja vu, 

ktoré sa môže odohrať pred našimi očami. Sú to akési dve respektíve tri pa-

ralelné časové dimenzie, do ktorých prostredníctvom príbehu a postavy 

vstupujeme a spolu s ňou skáčeme z jednej línie na druhú. Dochádza tak ku 

koexistencii, rozdvojeniu prítomnosti na tú, ktorá smeruje do minulosti, ur-

čuje jej hranice a spôsoby chápania; a prítomnosť, ktorá smeruje do budúc-

nosti. Naračná montáž sa snaží uniknúť a vyslobodiť sa z lineárneho chápa-

nia času. Kombinuje a strieda časové dimenzie, ponúka rozprávanie prí-

behu z niekoľkých pohľadov, až nakoniec môže nadobudnúť podobu dvoch 

príbehov v jednom. Architektúra času ako typ sekvencie komiksovej mon-

táže nie je jednou dlhou a nekonečnou chodbou. Je labyrintom priechodov, 

nečakaných východov a tajných vchodov, vstupov do ďalších miestností 

a dimenzií času. 

                                                             
36 Zoznam komiksov a autorov zaradených do výskumu nájdete podľa obsahu, zaradený 
pred použitú literatúru. 
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Architektúra času je teda typ sekvencie, ktorú sme schopní nájsť v každej 

komiksovej narácii, pretože každý komiks pracuje s rozličnými spôsobmi re-

prezentácie času a trvania a deviáciami z tradičnej chronologickej dejovej 

línie. I ten najjednoduchší komiksový strip zložený len z dvoch obrázkov 

rozvíja sekvenciu času a trvania. Tento typ sekvencie nadobúda dynamiku 

v zmene a kontraste, ktoré sú buď jasne vizuálne odlišné alebo z kombiná-

cie fragmentov logicky vyvoditeľné. Fragment, ktorý reprezentuje zmenu 

môže byť nenápadný a vizuálne skromný alebo naopak výrazný a jasne kon-

trastujúci s ostatnými fragmentmi v sekvencii (napr. farebne kontrastujúce 

prevedenie panelu v Elektre, obr.18). Narácia sa vďaka zmene posúva v 

čase míľovými krokmi vpred alebo aj vzad (napr. v prípade spomienok), 

zrýchľuje sa tempo, dochádza k rýchlym obmenám záberov a uhlov po-

hľadu. Na druhej strane spomalenie času a tempa príbehu nachádza svoje 

uplatnenie v opakovaní fragmentov. Panel od panelu nemusí prejsť žiadnou 

vizuálnou zmenou alebo obmena môže byť len minimálna, dívame sa na tú 

istú postavu, do tej istej tváre, v zábere máme ten istý priestor. Čitateľ na-

dobúda pocit, že sa v príbehu takmer nič nedeje a narácia sa posúva vpred 

často len zásluhou textovej zložky, dialógu postáv, respektíve monológu 

postavy alebo prehovoru rozprávača v príbehu. Fragmenty poznačené opa-

kovaním a zmenou našli nerozlučné spojenectvo v prívlastkoch statický 

a dynamický fragment. Zmena je dynamická, kontrastujúca so statickým 

opakovaním, ktoré nabáda čitateľa vydať sa cestou hľadania významu mno-

hokrát až limitujúcej repetície. 

 

Skoky a návraty v čase  

Flashback 
Muž si zapálil cigaretu, dym pomaly stúpa nahor. 

„Nechtěl bych, abyste si mysleli, že mě v dětství týrali... Nicméně... bych zase nechtěl máv-

nout rukou nad jednoznačnými fakty. Co bychom si bez fakt počali?“ 

„Pravda se má takto.“ (Gaiman – McKean, 2006, s.3)  

 

 

Obrázok 18. Elektra, Bill Sienkiewicz. Detail zmeny v paneloch.  
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Tento prehovor rozprávača na úvodnej strane  grafického románu od Da-

vea McKeana (obr.19) prechádza z relatívnej prítomnosti narácie k frag-

mentovaným záberom tmavou miestnosťou, v ktorej sa občas objavia jas-

nejšie záblesky ako čisté spomienky na nepríjemnú udalosť. Skoky v minu-

losti sa dokonca striedajú a miešajú. Kým v jednom časovom výseku ešte 

chlapec číta knihu, v druhom má už zlomenú ruku, v treťom sa opäť vra-

ciame k čítajúcemu chlapcovi a dozvedáme sa z obrazu, kto mu zranenie 

spôsobil. Komiksová asambláž Vraždy a husle je vystavaná až do záverečnej 

strany narácie podobným spôsobom. Do prítomnosti sa obraz vracia len 

zriedkavo a takmer až do poslednej strany je narácia vybudovaná z hľadiska 

času flashbackom (skokom do minulosti a čistými spomienkami). Architek-

túra času sa komplikuje v momente, keď do narácie vstupuje ďalší rozprá-

vač, fyzioterapeut, ktorý začne rozprávať príbeh hlavnej dejovej línie. Ko-

miksová narácia je tak prepletená nielen fragmentmi relatívnej prítomnosti 

a jednoduchým flashbackom, ale aj flashbackom dvojitým (obr.20) a prichá-

dzame tak k obrazom a fragmentom poznačeným spomienkami, ktoré nás 

prenášajú ešte do vzdialenejšej minulosti. Zjednodušene sa dá takáto vý-

stavba opísať ako „spomínanie na spomínanie niekoho druhého“ a môže 

nadobudnúť až podobu fenoménu dvoch alebo viacerých príbehov a rovno-

cenných paralelných dejových línií v jednej komiksovej narácii. 

 

 

Obrázok 19. Vraždy a housle, Dave McKean (kresba), Neil Gaiman (scenár). Detail prvých panelov. 
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Podobne existujú komiksové asambláže, v ktorých sa flashback zmocňuje 

celej dejovej línie a z jednej spomienky sa čas celého príbehu usadí natrvalo 

v minulosti, ktorú tak čitateľ môže prežívať ako sprítomnenú minulosť. 

Marjane Satrapi v Persepolis postupuje rovnakým spôsobom. V  autobio-

grafickom komiksovom románoch autorka-rozprávačka predstaví spo-

mienku zo svojho života, od ktorej sa nanovo začne rozvíjať príbeh takmer 

až do prítomnosti len s menšími deviáciami z dejovej línie a občasnými 

skokmi do prítomnosti. V Persepolis, v príbehu o živote v Iráne od iránskej 

autorky žijúcej vo Francúzsku v exile, sú fragmenty reprezentujúce prítom-

nosť takmer nepatrné, zhmotnené väčšinou len v textovej zložke. Naopak 

v animácii založenej na tomto grafickom románe je časových skokov v dejo-

vej línii väčší počet. Farebne odlíšené zábery sa vracajú k Marjane čakajúcej 

v letiskovej hale a rozprávajúcej svoj príbeh a v podstate príbeh mnohých 

jej podobných iránskych žien. Tieto obrazy tak nahrádzajú práve pásmo 

rozprávača z grafického románu. Na jednej strane prežívame po bombardo-

vaní s malou Marjane stratu kamarátky v troskách domu. Na ďalších stra-

nách nás autorka prevedie jej skúsenosťami z Viedne už ako mladej slečny, 

ktorá bola nútená kvôli vlastnej bezpečnosti odísť zo svojej rodnej krajiny.  

Obrázok 20. Vraždy a housle, Dave McKean (kresba), Neil Gaiman (scenár). Detail panelov. 
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Persepolis reprezentuje ideálny príklad narácie, v ktorej sa až nakoniec pre-

súvame natrvalo do prítomnosti, v príbehu prechádzame z jednej časovej 

dimenzie na druhú, na inú časovú a priestorovú plošinu.  

 

Flashforward 
Luboš si vypočul v súdnej sieni svoj trest. „Luboš 

Jednorožec se jménem republiky odsuzuje k odnětí 

svobody v délce deseti roků pro trestný čin vy-

zvědačství. Trest nastoupí v Jáchymově jako lamač 

v dole!“ (Kroupa – Šlajch, 2011, s.78) 

 

Luboš sa dostáva do väzenia a autor ko-

miksovej narácie nepokladá za potrebné, 

aby čitateľa oboznámil s ďalšími detailmi. 

Naopak dej posúva a súri vpred ďalším 

udalostiam, ktoré Luboša čakajú. Na nasle-

dujúcej  strane dokonca využíva obľúbenú 

frázu priamo varujúcu čitateľa, že má v prí-

behu dočinenia s flashforwardom – „O nie-

koľko dní neskôr“ (obr.21). Takáto jedno-

duchá fráza časového posunu v komikse 

nahrádza akékoľvek zložité vysvetľovanie deja a rozhodnutia presunúť sa 

k ďalším fragmentom narácie. Flashforward nás v deji posúvajú k časovým 

a priestorovým výsekom, ktoré by mohli byť pre čitateľa dejovo zaujímavej-

šie a preto sa nechce zdržovať zbytočnými detailmi. Naráciu posunie teda 

v čase k takým fragmentom, ktoré sú naračne atraktívne a zároveň spĺňajú 

autorove zámery. Tieto fragmenty sú často prepojené so zmenou v príbehu 

a teda aj s jeho dynamikou a opäť môžu byť vizuálne odlíšené od iných ča-

sových úsekov.   

 

Zmena a opakovanie 

Flashback a flashforward ako naračné fragmenty manipulujúce s časom na-

rúšajú stereotypné chronologicky radené príbehy. Gilles Deleuze opisuje 

flashback ako konvenčný, z vonku dosadený mechanizmus: je indikovaný 

rozpustením prepojenia a chronológie obrazov a zavádza obrazy také, ktoré 

sa často prekrývajú alebo zapadajú do seba. Flashback sa podľa neho stáva 

znamením so slovami: „Pozor! Spomienka“ (Deleuze, 2011b, s.46). Po-

dobne pôsobí aj flashforward, predovšetkým vtedy, keď je doplnený o frázu 

časového posunu. Oba fragmenty priamo odkazujú na zmenu, predovšet-

kým časovú, ale niekedy aj priestorovú alebo zmenu v dynamike príbehu. 

Obrázok 21.  Luboš Jednorožec, Václav 

Šlajch a Mikuláš Kroupa.  

Detail panelu.  

„...but we know very well 

that the flashback is a 

conventional, extrinsic 

device: it is generally 

indicated by a dissolve-link, 

and the images that it 

introduces are often 

superimposed or meshed. It 

is like a sign with words: 

‘watch out! Recollection’.“ 

(Deleuze, 2011b, s.46) 



64 
 

 

Zaujímavé je sledovať spracovanie flashbacku z vizuálneho hľadiska, do kto-

rého sa autori taktiež snažia pretaviť časovú zmenu. Uvediem niekoľko prí-

kladov. V komikse od českého autora Nikkarin  (obr.22) je časový a priesto-

rový posun naznačený farebnou odlišnosťou – z farebnej sekvencie prechá-

dzame do čiernobieleho sveta reprezentujúceho udalosti, ktoré sa odohrali 

predtým. Podobná hra s farebnou odlišnosťou záberov je využitá aj v ani-

mácii Persepolis, hoci samotný grafický román je monochromatický. Spo-

mienky a minulosť bývajú vo vizuálnom prevedením asociované s vybled-

nutím, stratou farebnosti, živosti a detailov, čo napokon smeruje k čierno-

bielemu prevedeniu. Avšak je možné nájsť grafické romány, v ktorých platí 

opačné pravidlo. Minulosť a spomienky sú živé a farebné, krajšie ako 

pochmúrna prítomnosť, a tak napríklad obrazy detstva sú v Elektre plné žia-

rivých farieb kontrastujúcich so sivými fragmentmi prítomnosti (obr.23). 

Farebnosť fragmentov flashbacku tak v tomto prípade nadobúda aj silné 

emocionálne podfarbenie.  

 

V grafickom románe Vraždy a husle sa stretávame s tvarovou odlišnosťou 

fragmentov, kedy niektoré dôležitejšie momenty z minulosti sú mierne pre-

línané s ostatnými alebo dokonca prerastajú do koláže spomienok (obr.20).  

Obrázok 22. Ještĕ jsme ve válce, Nikkarin. (detail prvých panelov) 
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Presah a prelínanie obrazov a fragmentov v komikse má z časového hľa-

diska v komiksovej narácii zaujímavú funkciu. Jedným z hlavných dôvodov 

jeho využitia je vyjadrenie časového prekrývania udalostí a momentov. 

V prípade prelínania obrazov v podobe koláže napr. u Davea McKeana ide 

aj o naznačenie nepresnosti a chýb pamäte, kedy jednotlivé spomienky 

prestávajú mať jasné vymedzenie a uloženie v čase a v pamäti rozprávača. 

O týchto aspektoch – o presahu a pamäťovej koláži – budem pojednávať 

bližšie v podkapitole venovanej sekvencii pamäte.  

 

Zmena v komiksovej asambláži je v protiklade s opakovaním fragmentov. 

Opakovanie nadobúda v komiksovej narácii z hľadiska času a významu roz-

ličné funkcie. Na jednej strane reprezentuje už spomínané spomaľovanie 

deja, na strane druhej môže mať niekoľko ďalších funkcií, ktoré nemusia sú-

visieť len s vnímaním času v príbehu. Repetitívnosť obrazu býva využívaná 

v komiksových stripoch, ktoré tak zdôrazňujú a upozorňujú čitateľa na tex-

tovú zložku, ktorá sa stáva ťažiskom príbehu (príkladom takýchto komiksov 

je Mum’s Cancer, alebo komiksový strip Ludovi Shtoor od Martina Bajaníka, 

(obr.25) prípadne na podobnom princípe je založený aj komiksový strip pre 

Obrázok 23. Elektra, Bill Sienkiewicz. Detail zmeny farebnosti v paneloch. 

Talviunta, Mari Ahokoivu. 

Repetitívnosť a ďalšia 

forma opakovania  

v paneloch. 
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magazín Inspire od Filipa Horníka. Oba posledné spomínané stripy prechá-

dzajú až do repetitívneho extrému, keď výrazná obmena vo vizuálnom pre-

vedení nenastáva ani v nasledujúcich dieloch komiksu.  

 

Opakovanie fragmentov je taktiež spájané s každodennosťou a repetitív-

nosťou života. Sú to pravidelne opakujúce sa činnosti: budík, raňajky, umy-

tie zubov, hľadanie ponožiek a oblie- kanie sa, cesta do práce, práca, cesta 

z práce a nekonečné prebíjanie sa a kľučkovanie okolo ďalších cestujúcich, 

večera, televízne noviny, čítanie pred spaním a spánok. Túto myšlienku re-

prezentuje istým spôsobom aj komiks Talviunta od Mari Ahokoivu. Na dru-

hej strane môže opakovanie fragmentov taktiež odkazovať na pocity sa-

motnej postavy, keď v jej ponímaní sa čas doslova vlečie a čakanie sa stáva 

nekonečnou a únavnou činnosťou. V tomto prípade by nám ako príklad 

mohol poslúžiť grafický román Milk and Snow od Leen van Hulst (obr.24) 

Obrázok 25. Ludovi Shtoor, Martin Bajaník. (komiksový strip na webe s opakovaním panelov) 

Obrázok 24. Milk and snow, Leen van Hulst. Detail čiastočného opakovania v paneloch. 
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alebo komiksová narácia V nemocnici od Kristíny Hábovej37. Posledné dva 

príklady komiksových montáží reprezentujú prístup ku komiksu študentiek 

vysokých škôl a ich osobnej autobiografickej narácie. Práve nekonečnosť 

čakania (či už na telefonát alebo na uzdravenie sa v nemocnici) bola v ich 

podaní pretavená do podoby čiastočného opakovania fragmentov a mierne 

obmieňajúcich sa polôh postavy. 

 

Nekonečný čas a priestor v nekonečnom panely 
„Z príbehov som očakával, že život bude smutný. A bol. Taktiež som očakával, že bude 

úžasný. A bol. Avšak nevedel som, že bude až tak obrovský“38.  

 

V prvých takmer úplne rarefikovaných paneloch sa objaví postavička lieta-

júca na balóne. Na prvý pohľad jednoduchý možno až nezaujímavý komik-

sový strip však v sebe skrýva pre čitateľa prekvapenie. Click and Drag 

                                                             
37 Bývalá študentka KVV PedF UK a komiks v jej kreatívnom podaní. Jedná sa o vizuálne za-
ujímavý komiksový počin vytvorený v rámci jej diplomovej práci.  
38 Komiks Click and drag, http://xkcd.com/1110/ 

Obrázok 26. Click and drag, XKCD (autor). Komiksový strip na webe a jeho možnosti. 
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(obr.26) je komiksový pás, ktorý bol uverejnený na internete a už jeho ná-

zov napovedá, že pôjde nielen o čítanie obrazu a krátkeho úvodného textu. 

Kliknúť a potiahnuť – to sú inštrukcie, ktoré čitateľ dostáva. Podobne ako 

Alica v krajine zázrakov, „Vypi ma!“ alebo „Zjedz ma!“. Ak na túto hru čita-

teľ pristúpi posledný panel komiksového stripu sa stáva bránou do rozsiah-

leho putovania svetom. Jedným kliknutím a potiahnutím obrázka, môže či-

tateľ začať skúmať čierno-biely svet. Objaví sa tak plocha z hľadiska času 

a priestoru nekonečná, teda nekonečná do tej mieri, kým čitateľa neomrzí 

preklikávanie v poslednom panely, pretože ani po 15 minútach usilovného 

klikania sa čitateľ nedostane na koniec a dokonca ani k opakujúcim sa ob-

rázkom. Aké sú teda možnosti chápania času a priestoru v tomto prípade? 

 

Pred sebou máme v podstate jednu obrovskú panorámu, prípadne obežnú 

dráhu, ktorej začiatok a koniec dokáže prepojiť len veľmi usilovný čitateľ. 

Nejde v tomto prípade o príbeh jednej postavy, ale o niekoľko simultán-

nych príbehov, ktoré sa odohrávajú takmer v tom istom čase, avšak na roz-

ličných miestach tejto plochy. Postavička nezosadne s balónom na zem, ale 

čitateľ dostáva možnosť náhľadu na to čo sa v tom istom čase deje naokolo 

a tak sa naozaj presvedčiť o nekončiacej šírke tohto sveta. Pohyb, ktorý 

musí čitateľ vykonať, sa však odohráva vo vnútri panela, čím sa otvára 

ďalšia otázka: Je tento panel otvorený alebo uzavretý? Ak by sme ho chá-

pali ako uzavretý, mal by byť nielen akokoľvek orámovaný a oddelený od 

bielej plochy a ostatných panelov, ale rovnako by mal byť aj blokom-obra-

zom, jedným časovým a priestorovým výsekom. Naopak ak budeme ignoro-

vať fakt, že autor pre nás tento nekonečný výsek vložil do rámčeka, ale bu-

deme na tento priestor hľadieť ako na všetko to, čo postavička z balóna 

môže a bude vidieť, tak tento fragment prestáva byť jedným časovým výse-

kom alebo obrazom príbehov odohrávajúcich sa v tom istom čase na inom 

mieste. Čas sa v tomto momente stáva závisle premennou od čitateľovej 

rýchlosti klikania a čítania obrazu. Takýto fragment je v svojej podstate dy-

namický, meniaci sa v tom istom panely či orámovaní pred očami čitateľa. 

Prostredníctvom nových technologických možností sa tak z jedného ob-

rázka môže stať nekonečný filmový pás, ktorý nediktuje čitateľovi to, kto-

rým smerom má príbeh čítať. Nekonečným pásom je možné sa preklikávať 

aj smerom vzad, nahor či nadol a preskúmať tak celú plochu tejto narácie. 

3.1.3 Sekvencia pamäte 

Vo flashbacku ako fragmente narácie (a zároveň jednom z typických naru-

šení chronológie času v komikse) sa odzrkadľuje nielen istý spôsob budova-

nia času, ale aj manipulácia s obrazmi minulosti ako spomienkami, ktoré sa 

v komiksovom rozprávaní vynárajú vždy s určitým účelom a cieľom. Sekven-

ciu pamäte  by sme síce mohli pokladať za podskupinu architektúry času, 

napriek tomu by mala mať v komiksovej naračnej logike status samostat-
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ného typu sekvencie, pretože sa nezaoberá vizuálnym rozprávaním z hľa-

diska času, ale predovšetkým z hľadiska jeho obsahu v konkrétnom časo-

vom období spadajúcom do minulosti. Fragmenty, ktoré má s architektúrou 

času spoločné sú viazané na minulosť a konkrétne na tzv. čisté spomienky. 

Avšak okrem pomerne jasných zábleskov z minulosti, ktoré reprezentuje 

flashback, sa zaoberá aj problematikou pamäte a rozpamätávania sa, teda 

ľudskou manipuláciou so spomienkami – chybami a nejasnosťami. Práve 

manipulácia s fragmentmi pamäte odkazuje na nedôveryhodnosť pamäte 

ako zdroja informácie. Kým flashback reprezentuje čistú spomienku, voči 

ktorej nemôžeme nič namietať a v príbehu ju automaticky pokladáme za 

fakt, tak ako v prípade grafického románu Persepolis (obr.27) alebo ko-

miksu Ještě jsme ve válce (v oboch prípadoch je flashback podporený aj 

opieraním sa o historické udalosti); fragmenty a sekvencie pamäte odka-

zujú aj na iný aspekt, a teda na fragmentovanosť, nepresnosť, kolážo-

vistosť, zakrývanie či dokonca zámerné potláčanie a ignorovanie nepríjem-

ných spomienok. 

 

Na rozlíšenie sekvencie pamäte a architektúry času je potrebná istá citlivosť 

zahrňujúca schopnosť rozlíšiť medzi obyčajnou manipuláciou s časom a te-

ritóriom spomienok. Taktiež v mnohých prípadoch (predovšetkým v po-

dobe flashbacku) môže ísť o situáciu, keď ten istý fragment reprezentuje 

oba typy sekvencií. Na druhej strane máme „fragmenty-spomienky“, kto-

rých platnosť v príbehu môže byť neustále vystavovaná testovaniu ich prav-

divosti, zo strany samotných postáv príbehu alebo autora. Príkladom môže 

byť rozprávanie starého človeka, ktorý líči vnúčatám ten istý príbeh každý 

rok, ale vždy s istou obmenou, raz sa v rozprávaní zmení to, čo mal na sebe, 

inokedy miesto príbehu či rok. Fragmenty sú dopĺňané o akési výplne, ktoré 

držia spomienku pohromade. Výplne síce pre toho kto spomína nie sú chá-

pané ako dôležité, v očiach a ušiach poslucháčov sa však stáva príbeh rok 

čo rok menej dôveryhodným, skôr výmyslom ako skutočnosťou.  

 

 

Obrázok 27. Persepolis, Marjane Satrapi. (Detail dvoch panelov a meniaceho sa času). 
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Chyby a tmavé miesta pamäte 

Gilles Deleuze pri popisovaní obrazov pamäte vo filme využíva aj citáciu od 

Felliniho: „prostredníctvom pamäte sme konštruovaní, stávame sa simul-

tánne detstvom, dospelosťou i starobou“ (2011b, s.96), Deleuze však v myš-

lienke pokračuje ďalej a snaží sa odpovedať na otázku, „čo sa stane, keď sa 

snažíme spomenúť si?“. Podľa neho pri spomínaní musíme opäť vstúpiť do 

minulosti, voliť medzi jednotlivými regiónmi pamäte a nájsť tak ten, v kto-

rom si myslíme, že je spomienka ukrytá, schúlená a čakajúca na nás. Spomí-

nanie si vyžaduje skoky do takýchto regiónov pamäte i prípadný opätovný 

návrat do prítomnosti, aby sme mohli urobiť druhý krok, ak spomienka ne-

vyvolá ďalšie obrazy spomínania. V tomto príklade by sme mohli polemizo-

vať nad spoľahlivosťou a nespoľahlivosťou pamäte a obrazmi, ktoré tak pri-

náša. Chyby pamäte alebo akási nejasnosť spomienok zakrýva v rozprávaní 

presný sled udalostí a dochádza tak k prekrývaniu, splývaniu alebo dokonca 

k potláčaniu jednotlivých obrazov. Zlé alebo istým spôsobom nepohodlné 

spomienky sú vytlačené na okraj pamäte a prekryté prázdnom, prípadne 

iným obrazom. 

 

Represia a koláž 
Rozprávač začína svoj príbeh. „Když mi byly čtyři roky, táta mi něco udělal s rukou. Už se 

ani nepamatuju (pokud jsem to kdy věděl), co to bylo (...)“(Gaiman – McKean, 2006, s.3).  

 

Vizuálne spomínanie autora v tomto grafickom románe prechádza z prí-

tomnosti do detstva autora, až je napokon vystriedané tmavými plochami, 

na prvý pohľad prázdnymi, rarefikovanými fragmentmi, ktoré neskôr odkrý-

vajú postavu otca. Tmavé miesta v pamäti. S podobným fenoménom sa 

môžeme stretnúť aj v literárnom diele od Laurenca Sterna, The Life and 

Opinions of Tristram Shandy, Gentleman, keď stránka kapitoly reprezentu-

júcej smrť brata hlavnej postavy je čierna, bez akejkoľvek potreby vysvetľo-

vať niečo ďalej. Takéto tmavé miesta reprezentujú represiu, teda potláča-

nie spomienok, detailov z minulosti, na ktoré by sme najradšej zabudli 

alebo vyčiernili ich z našej pamäte. Podobný problém môžeme objaviť 

v grafickom románe Maus od Arta Spiegelmana, ocenenom Pulitzerovou 

cenou. Príbeh rieši komplikovaný vzťah medzi otcom a synom, ale zároveň 

podáva čitateľovi aj bolestivé spomienky na Holokaust, ktorý postava otca 

prežila. Rozprávanie je tak pretkané neustálymi skokmi medzi minulosťou 

a prítomnosťou v príbehu a prestávkami, ktoré podobne ako tmavé miesta 

v pamäti pomáhajú rozprávačovi vyrovnať sa so svojimi spomienkami. 

Lenže takéto prekonávanie zlých spomienok má podobu represie, odstrá-

nenia spomienky alebo takmer akejsi nemožnosti o nepríjemných spomien-

kach rozprávať. Namiesto toho ostávajú v pamäti rozprávača príbehu len 

diery, medzery a tmavé miesta, ktoré len s veľkou námahou je schopný 

prepojiť s ostatnými spomienkami. A tak rozprávanie kedykoľvek preruší, 

roztrhne niť príbehu, ako náhle začínajú nepríjemné spomienky liezť pod 
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kožu. Po vizuálnej stránke je možné tieto manipulácie so spomienkami vy-

jadriť nielen rarefikovaným obrazom, ale aj kolážou. 

 

Ďalšou možnou formou chyb-

nej manipulácie so spomien-

kami a pamäťou je práve ko-

láž spomienok, či už vo vizuál-

nej alebo obsahovej podobe. 

V tomto smere by som sa 

opäť vrátila k práci od Davea 

McKeana a Neila Gaimana 

Vraždy a husle, ku komiksovej 

narácii, ktorá je vyslovene po-

stavená na obmene spomie-

nok a práci s nimi. Spomínaný 

dvojitý flashback nám v tomto 

komikse neprináša len mani-

puláciu s časom, ale aj mani-

puláciu so spomienkami. Jed-

ného rozprávača tak strieda 

rozprávač druhý. „Čerstvejšie“ spomienky sú nahradené tými, ktorých spo-

ľahlivosť je možné ľahšie spochybniť. Samotné výtvarné prevedenie sa 

mení na juxtapozíciu a prelínanie fragmentov a obrazov (obr.20). Rozpráva-

nie postavy je niekedy plynulé, inokedy úsečné, fragmentované. Postava 

vyberá momenty a oblasti v svojej pamäti, preberá v spomienkach ako v al-

bume s vyblednutými fotografiami. Koláž spomienok môže nastať pri de-

zorganizácii niektorých častí pamäte. Spomienky sú zmiešané, kolážovité 

a spomínajúca postava si už nevie vybaviť presné detaily spomienky. Ostali 

len obrysy a siluety obrazov minulosti, ktoré sú okresané od väčších detai-

lov. Druhým možným príkladom zamotania a kolážovitosti spomienok v prí-

behu je komiksové dielo Gemma Bovery  (Obr.28) od ilustrátorky Posy Sim-

monds. Príbeh čerpá inšpiráciu v románe Madam Bovary a podobne sa pre 

hlavnú postavu končí tragicky. Pekár ako zvedavý sused Boveryovcov, ktorý 

je rozprávačom príbehu v tomto grafickom románe, však do svojich spo-

mienok na jednotlivé udalosti vkladá aj svoje závery a názory na Gemmu 

a jej život, pričom celý príbeh ešte viac zamotáva. Predpoklady a rýchle zov-

šeobecnenia spôsobujú, že čitateľ je nútený vyberať v koláži spomienok 

a názorov tie, ktoré sa javia ako najviac pravdivé a objektívne. Represia 

a koláž sú snáď najtypickejšie príklady toho ako autori pracujú v komikse so 

spomienkami a nejasnou minulosťou. Ak však v príbehu prevládajú alebo 

príbeh vďaka nim stráca kontakt so skutočnosťou a realitou môžeme uva-

žovať o ich prepojení na snovú sekvenciu alebo tzv. obraz-sen ako ho na-

zýva Gilles Deleuze. 

Obrázok 28. Gemma Bovery, Posy Simmonds. (Detail 

panelov a juxtapozície obrazov). 
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3.1.4 Snová sekvencia 

Jednou z dominánt montáže ako komiksového celku môže byť snový súbor 

panelov, snové sekvencie dané do kontrastu s prítomnosťou, realitou alebo 

naopak ponechané samostatne ako čistá fantázia a nový svet. Podobne ako 

vo filme aj v komikse majú tieto obrazy svoje významné zastúpenie. Gilles 

Deleuze spomína skupinu tohto fenoménu ako obraz-sen, ktorá bola a  je 

využívaná vo filme a uvádza príklady ako „amnézia, hypnóza, halucinácie, 

šialenstvo, vidiny v čase umierania, nočné mory, sny a denné snenie.“ (Dele-

uze, 2011b, s.53)39 Ako jeden z hlavných faktorov týchto situácií a snových 

štádií vidí v stretnutí sa postavy s určitou vizuálnou, zvukovou alebo inou 

„senzáciou“, ktorou je doslovne opantaná, ovplyvnená alebo je v nej do-

konca uväznená. Môžu to byť limitujúce situácie, ktoré nám pomáhajú si 

uvedomiť krehkosť bytia a života alebo na druhej strane tie najobyčajnejšie 

situácie súvisiace so snívaním počas spánku alebo s denným snením. Pod-

vedomie sa tak stáva akousi továrňou, ktorá tvorí všetky možné previazania 

znakov, ako spomína aj Karl Thein (2002, s.365). Postava teda dokáže nájsť 

útechu vo vysnívanej krajine či situácii alebo naopak sa stáva obeťou svo-

jich obáv a strachu pretaveného do nočnej mory či predstáv spojených s ur-

čitou limitujúcou situáciou spôsobenou napríklad chorobou alebo haluciná-

ciami. V oboch prípadoch snových sekvencií ide o kontrastovanie reality so 

snovými variáciami a tieto a im podobné obrazy sú istým spôsobom do-

slova „vyplavené“ na povrch podvedomím postáv. Umiestnenie kontrastu-

júcich obrazov s realitou závisí plne na autorovi príbehu, kontrast sa tak 

môže objaviť hneď na začiatku, v priebehu deja alebo až na konci komikso-

vej narácie ako konečné rozuzlenie neuveriteľných situácií. Stať sa tak môže 

čokoľvek – postavy sa môžu zväčšiť alebo zmenšiť, môžu sa rozprávať s tig-

rom a nechať sa zjesť. Prechádzajú tak neuveriteľnými situáciami, podobne 

ako Alica v krajine zázrakov. Ďalšou špecifickou skupinou sú snové sekven-

cie, v ktorých autor zámerne vytvára neskutočné svety, na prvý pohľad roz-

líšiteľné od skutočnosti avšak nikdy nie priamo postavené do kontrastu 

s realitou prostredníctvom ďalších obrazov. Fantastické krajiny a príbehy 

vytvorené autorom tak môžu ponúkať únik pred skutočnosťou, tajomný 

svet kdesi za dverami, v strede Zeme či na povrchu pre človeka ešte nezná-

mej planéte.  

 

V prípade snových obrazov Lubomír Doležel spomína „aletický protiklad 

medzi prirodzeným a nadprirodzeným svetom, ktorý premosťujú svety me-

dziľahlé“ (2003, s.125). Tieto medziľahlé svety sú často tvorené už spomí-

nanými snami, nočnými morami, ale aj limitujúcimi situáciami.  

                                                             
39 Ďalšie z príkladov, ktoré autor dodáva - relaxácia, sen, snívanie, štádia sna, detské spo-
mienky, fantázie, kolaps zo stresu, nočné mory. 

„Minulou noc se mi snilo, že 

jsem motýlem. Nýní nevím, 

jestli jsem člověk, kterému 

se zdálo, že je motýlem, 

anebo motýl, jenž nýní sní o 

tom, že je člověkem“.  

Čínsky básnik Čuang Č 

(Kulka, 2008, s.47) 
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„Sny, halucinace, šílenství, změněné stavy vyvolané drogami jsou fyzikálně možné 

lidské zkušenosti; zároveň se v těchto rámcích objevuji fyzikálně nemožné osoby, 

předměty, události. Fikční příběhy využily pozoruhodné možnosti mezilehlých světů 

v mnoha formách a funkcích.“ (Doležel, 2003, s.125).  

 

Snové obrazy sú v tomto zmysle v príbehu pochopené ako overenie hraníc 

medzi prirodzeným a nadprirodzeným svetom. Sú to akési úlomoky včle-

nené do fyzikálne možných svetov, napríklas neskutočné osoby či pred-

mety, ktoré sa do príbehu dostávajú práve snením, prežívaním choroby 

alebo blízkosti smrti. Obraz-sen alebo snová sekvencia je teda súčasťou na 

jednej strane medziľahlých svetov a na strane druhej preniká svetmi nad-

prirodzenými a stáva sa ich hlavným stavebným prvkom.   

 

Sen a nočná mora 

Hneď na začiatku tejto časti textu by som rada poukázala na rozdiel medzi 

snom a denným snením, ktorý je podstatný aj pre vizuálne prevedenie ko-

miksového príbehu. Ako uvádza aj J. Kulka, „denné snenie je silne egocen-

trické a týka sa uspokojenia rôznych túžob a prianí. Takéto denné snenie 

má logiku a nie je  nezmyselné alebo nepravdepodobné“ (2008, s.47). 

Denné snenie je tým pádom kontrolované a kompletnejšie, čo sa týka prí-

behu a vybraných fragmentov. V tomto prípade v komiksovom rozprávaní 

Obrázok 29. O tygrovi a dívce, Lela Geislerová. (Detail panelu denného snenia). 



74 
 

ide skôr o ucelenejšiu sekvenciu fragmentov a nie o všetky možné previaza-

nia znakov a obrazov. Postava je strojcom a autorom svojho denného sne-

nia a má nad ním (od autora komiksu povolenú) kontrolu. Ako príklad nám 

môže slúžiť komiks O tygrovi a dívce od Lely Geislerovej (obr.29), kde sa 

snívajúce dievča ocitá v rôznych situáciách, avšak vždy snívajúc o tigrovi, vo 

dne i v noci. V komikse sa miešajú obrazy reality s denným snením dievčaťa 

v paneloch, ktoré sa prelínajú a často splývajú, tak ako jej denné snenie 

s realitou. Pred realitou uteká do svojich snov a predstáv a prestáva rozlišo-

vať medzi tým, čo je ešte sen a čo už skutočnosť. Text komiksu bol inšpiro-

vaný japonskou básňou od stredovekej poetky Ono no Komachi, avšak po-

dobné vyobrazenia či snové obmeny tigra ako sna či predstavy môžeme 

nájsť aj v tvorbe iných autorov (napr. ak by sme ostali pri komikse, snáď 

najznámejším príkladom je komiksový strip Calvin a Hobbes od Billa Wat-

tersona, v ktorom ožíva plyšový tiger len pred očami malého hlavného hr-

dinu; ale taktiež obrazy Sen a Spiaca cigánka od Henriho Rousseua alebo 

novela Tracyho tiger od Williama Saroyana sa pohrávajú s podobnou tema-

tikou). Ako podobný príklad denného snenia môže slúžiť aj niekoľko sno-

vých sekvencií z grafického románu Persepolis, keď sa malá Marjane v svo-

jich detských predstavách rozpráva s Bohom alebo keď si počas rozprávania 

o jej starom otcovi predstavuje a idealizuje jednotlivé situácie a sníva 

o tom, aké by to mohlo byť princom. Kontrolované predstavy sú reprezen-

tované aj v snových sekvenciách v grafickom románe Signal to Noise (obr. 

a obr.30). Režisér umierajúci na rakovinu sa snaží dokončiť scenár pre svoj 

posledný film. Realita je striedaná s predstavami režiséra, jednotlivými zá-

bermi scenáru, ktorý chce dokončiť. Na druhej strane sa však tieto obrazy 

a fragmenty striedajú s obrazmi, nad ktorými postava nemá plnú kontrolu 

a pramenia z jej zdravotného stavu (a teda je možné ich chápať aj ako prí-

klad limitujúcej situácie). Spomienky, obavy a strach z blízkej smrti sú vy-

striedané filmovými zábermi a kontrastujúcou realitou. 

 

 

Sen v zmysle snívania počas spánku prepája rôzne obrazy a znaky väčšinou 

bez väčšej logiky a bez toho, aby snívajúca postava mala možnosť toto 

Calvin and Hobbes,  

Bill Watterson.  

Detail jedného panelu. 

Obrázok 30. Signal to noise, Dave McKean. (Detail, príklad zmeny v paneloch, kontrast reality 

a predstáv. 
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prepletanie obrazov nejakým spôsobom ovplyvniť. Preto môžeme hovoriť 

o nekontrolovaných mnohokrát rýchlo striedajúcich sa obrazoch. Matti 

Hagelberg  (obr.31) porovnáva vtipným spôsobom svoje absurdné sny 

s ešte absurdnejšími situáciami, ktoré sa kedy vo svete stali.  
 
„V roku 1896 v Louisiane pršal dážď mŕtvych vtákov a Mattimu sa raz snívalo, že bol 

Bohom. (...) Vo Westfalene v Nemecku ľudia videli 22. januára 1854 bojujúcich du-

chov a Mattimu sa prihodili tri telefónne záhady“ (Hagelberg, 2011, s.243).  

 

Jeden absurdný obraz je vystriedaný ešte nezmyselnejším až sa nám napo-

kon obyčajné situácie, do ktorých sa Matti pravidelne dostáva, javia rov-

nako bláznivé a neskutočné ako duchovia či morské príšery vystupujúce 

v jednotlivých obrazoch. S podobným konceptom miešania snových obra-

zov so skutočnosťou v komikse prišiel Winsor McCay ešte v roku 1904 v no-

vinovom komiksovom stripe Dream of the Rarebit Fiend. Jednotlivé epi-

zódy stripu na seba síce nenadväzujú, prepojené sú však ústrednou témou 

– bizarný sen alebo nočná mora. Práve nočné mory tvoria ešte špecifickej-

šiu skupinu takýchto nekontrolovateľných obrazov a prepojení, ktoré naše 

podvedomie môže vytvárať. Obrazy a fragmenty, ktoré naháňajú strach, 

môžu byť na prvý pohľad nesku-

točné alebo naopak pre snívajú-

ceho až príliš skutočné. V krát-

kom komikse od Amandy 

Vähämäki  vidíme zaujímavý prí-

klad snových fragmentov prepá-

janých a pravidelne striedaných 

a kontrastujúcich s realitou – so 

spiacou postavou. Ako diváci a 

čitatelia tak máme možnosť vi-

dieť nielen priebeh nočnej mory, 

ale aj reakciu postavy, ktorej sa 

nepríjemný sen sníva. Príkladom 

iného usporiadania snových ob-

razov a obrazov reality je komik-

sová kolaborácia štyroch európ-

skych autorov40 s názvom Černo-

bil. Komiks sa začína obrazom 

„reality“ – postava, ktorá roz-

práva svoj nedávny sen. Avšak 

hneď po úvodnom obraze prechádza k snovým fragmentom, k úryvkom 

a útržkom z jej sna ako vystrihnutého z hororového filmu, aby sa nakoniec 

príbeh opäť vrátil k rozprávačke a do prostredia kaviarne. Snové fragmenty 

                                                             
40 Menovite Vuk Palibrk, Boris Stanič, Raquel Aparicio a Marie Kohoutková. 

Obrázok 31. World of mysteries, Matti Hagelberg. 

Príklady snových sekvencií 

a fragmentov. Bad dream, 

Amanda Vähämäki a 

komiks Černobil  

od kolektívu autorov. 
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z komiksu Černobil sú miešané a prepájané podobne ako sú vytvárané sny 

našim podvedomím. Obrazy sa striedajú rýchlo, mení sa prostredie, menia 

sa tajomné zmutované postavy. 

 

Limitujúce situácie 

Snové obrazy v komikse podobne 

ako vo filme môžu byť taktiež pro-

dukované aj prostredníctvom 

vplyvu limitujúcich situácií, teda 

v stave napríklad ovplyvnenom 

chorobou, v čase umierania alebo 

v bezvedomí, prípadne v prostredí 

plnom napätia a strachu. Hneď po-

sledný príklad limitujúcej situácie 

stavia svoje základy na prepájaní 

reality so snovým fragmentom. Ta-

kýto fragment je zväčša nenápadne 

včlenený do sekvencie skutočnosti, 

vyjadrujúc tak napríklad pocity po-

stavy, vidiny alebo halucinácie 

z psychického alebo fyzického vy-

čerpania. V komikse Chytřejší než 

oni (obr.32) od Tomáša Kučerov-

ského sa v jednom z fragmentov hlavná postava mení na malého človiečika 

pod vplyvom výsluchu a strachu z vylúčenia zo školy.  

 

Snové fragmenty v komiksovom rozprávaní vyvolané určitou chorobou boli 

taktiež pomerne zaujímavou skupinou v komiksových príbehoch použitých 

pre túto naratívnu analýzu. Krátky komiks od nemeckého autora Paula Pa-

etzela s názvom Rudolf (rising and shrinking) (obr.33) je príkladom limitujú-

cej situácie, kde hlavná postava Rudolf zápasí s depresiou a je v bezúteš-

ných pocitoch doslova uväznený. Rudolfove pocity sú premietnuté do sno-

vých sekvencií respektíve nepríjemných vidín a predstáv, keď sa v najťaž-

Obrázok 32. Chytřejší než oni, Tomáš Kučerovský. (Detail, jeden panel komiksu). 

Obrázok 33.  Rudolf, rising and shrinking, Paul 

Paetzel. (Detail dvoch panelov limitujúcich si-

tuácií). 
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šom momente choroby mení a postupne zmenšuje na bezbranného človie-

čika menšieho ako holuby, ktoré ho v poslednom panely obklopujú. Strach 

a pocity bezbrannosti sa k nemu opäť a znova vracajú. Pravidelné objavova-

nie sa snových fragmentov môžeme objaviť v autobiografickom grafickom 

románe od Davida B. s názvom Padoucnice. Tieto obrazy sa objavia vždy 

spolu so zápasom autorovho brata s epileptickými záchvatmi. Preberajú na-

príklad podobu hada alebo draka, prípadne tieto snové fragmenty prechá-

dzajú až do podoby ornamentálnych panelov (obr.34) na prvý pohľad líšia-

cich sa od ostatných záberov a výsekov z príbehu. Fragment je tak ozna-

čený ako iný, netypický a vystupujúci svojou podobou i obsahom z dejovej 

línie rozprávania.  

 

Snový svet 

Špecifickú skupinu snových obrazov tvoria komiksové sekvencie, ktoré sú 

od začiatku do konca prioritne vytvárané snovými, neskutočnými obrazmi 

a fragmentmi narácie bez kontrastovania týchto obrazov s realitou. Autori 

takejto komiksovej narácie vytvárajú nové svety, viditeľne iné, neskutočné, 

neobyčajné, avšak niekedy i natoľko naračne presvedčivé, že je možné as-

poň na krátku chvíľu uveriť v ich existenciu, podobne ako v dokonale pre-

pracovaný Tolkienov svet Stredozeme. Rovnako v tomto prípade nejde ani 

Obrázok 34. Padoucnice, David B. (Detail ornamentálneho panelu). 
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o nekontrolovateľné prepájanie znakov a obrazov. Sled fragmentov, po-

dobne ako pri dennom snení, má svoju logiku, plynulosť a nadväznosť. Os-

car Ed  (obr.35 vpravo) prezentuje okrem iných fragmentov aj tento typ 

snových výsekov. Na prvý pohľad obyčajný príbeh odhalí svoju prvú nejas-

nosť. Oscar ako hlavná postava, ktorá vyzerá iba takmer ako človek, má 

okrem svojho „iného“ vzhľadu aj zvláštnu schopnosť. Neživé veci na neho 

prehovárajú, on im rozumie a ďalej s nimi komunikuje. Ako ďalší príklad 

môže slúžiť legenda o sovích strážcoch (obr.35 vľavo), ktorá ožíva pod ru-

kami Pauliiny Mäkelä. Neskutočný svet je znásobený aj usporiadaním pane-

lov na strane do podoby kryštálu, ktorý ponúka na svojich plochách nazre-

tie na vždy iný výsek z príbehu. Komiksové rozprávanie je založené len na 

vizuálnej zložke, keďže textová v príbehu nie je vôbec zastúpená. Bez textu 

v komiksovej narácii pracujú aj Maria Björklund (Planeetta Z) a Tommi Mus-

turi (Samuel grows up), ktorých neskutočné krajiny a situácie sú umocnené 

„šílenou barevností“, ako ich popísali študenti počas práce so snovými sek-

venciami a fragmentmi. Snové svety, s ktorými počas hodiny pracovali, sa 

vyznačovali absurdnými situáciami a čudesnými kombináciami, mnohokrát 

divokou farebnosťou alebo farebným kontrastom. Súčasťou snových svetov 

sú aj tie, ktoré sa snažia každým fragmentom príbehu priblížiť realite až na-

pokon dospievajú k zlomu, kedy čitateľ objaví „podvod“ v príbehu. Objavia 

sa dvere, ktoré vedú do iného sveta a odkazujú na paralelnú existenciu 

dvoch svetov, alebo sa objaví neskutočná postava žijúca v tom „našom 

svete“ a narúšajúca tak možnosť chápať príbeh ako montáž sekvencií 

a fragmentov malých svetov, respektíve skutočnosti. 

 

 

 

Obrázok 35. Diamond owl, Pauliina Mäkelä (jedna strana komiksu) – obrázok vľavo. 
Oscar Ed, Branko Jelínek (detail dvoch panelov) – obrázok vpravo. 
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Krátko by som sa zastavila ešte pri neskutočných svetoch priamo previaza-

ných so žánrom fantasy, ktorý bol rovnako počas výskumu spomínaný aj 

študentmi ako jeden z príkladov komiksov, ktoré poznajú, prípadne sami čí-

tajú. Tu by som sa konkrétne zamerala predovšetkým na snové fragmenty 

a sekvencie pracujúce s vampírskou tematikou. „Postavenie upírskych prí-

behov nadobudlo v súčasnosti veľmi zaujímavú a dalo by sa povedať aj 

veľmi plodnú pozíciu či už vo filme, literatúre alebo v komikse. Mytológie 

všade na svete sú plné obludností a monštier od drakov, morských panien, 

démonov až po upírov, a nesú tak opakujúce sa rysy v mnohých nábožen-

stvách a systémoch viery. Upíri prežívali v ústne podávaných príbehoch celé 

stáročia, často opisovaní ako nemŕtvi hodujúci na ľudskej krvi. Takéto my-

tologické postavy sa objavili napríklad už v starovekej Perzii, Grécku, Baby-

lone a Indii a neskôr takmer vo všetkých krajinách stredovekej Európy, ako 

uvádza Jack Lynch (2009, s.3). Avšak napriek ich popularite v ústne podáva-

ných príbehoch sa dostali do literárneho povedomia pred devätnástym sto-

ročím len zriedkakedy. Teda samotná upírska mytológia, ak by sme ju mohli 

takto nazvať, existovala dávno predtým ako Bram Stoker začal písať tento 

večný príbeh, v ktorom je zhmotnený strach z nepoznaného, ktorý v tom 

čase musel cítiť viktoriánsky človek stojaci na prahu nového storočia. Pre 

viktoriánske obdobie bol zhmotnením, reprezentantom všetkých hrôz 

a strachu z nadchádzajúceho storočia a meniacej sa doby.“ (Grendelová, 

2012, s.78). Snové obrazy upírov sa však neobjavujú len v hororovom žánri. 

Podobný neskutočný svet a snové fragmenty sa objavili v sérii komiksových 

príbehov pre deti od Joanna Sfar, Malý upírek alebo ako ironické vyobraze-

nia v komikse Nosferatu (obr.36) od Petra Štullera. Fragmenty snových ne-

skutočných svetov tak nie sú iba únikom pred skutočnosťou, ale možno 

práve jedným zo zrkadiel skutočnosti a možnosti na ňu nahliadať, či už se-

riózne, ironicky alebo s detskou optikou. 

 

Obrázok 36. Nosferatu, Peter Štuller. (Ukážka strany komiksu). 

Samuel grows up,  

Tommi Musturi.  

(Detail dvoch panelov ako 

ukážka tvorby snových svetov 

v komikse). 
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3.1.5 Sekvencia malých svetov a sekvencia skutočnosti 
„Fikční světy literatury jsou vytvořeny textotvornou činností. Všechny možné světy jsou 

konstrukty tvůrčích činností; fikční světy literatury vytváří činnost textotvorná (textová po-

iesis). Autor tvoří fikční svět tím, že skládá psaný nebo ústní text; před autorovým texto-

tvorným aktem nebyl tento svět k dispozici. Tvorba textu, jako všechny lidské činností, se 

odehrává v aktuálním světě, avšak vytváří fikční říše, jejich vlastnosti, struktury a způsob 

existence jsou v podstatě nezávislé na vlastnostech, strukturách a způsobu existence aktu-

álního světa. Ve vizi sémantiky fikčních světů je literatura stále pokračující tvoření fikčních 

krajin, pěstovaní mnohosti světů.“ (Doležel, 2003, s.37) 

 

Od snovej sekvencie sa dostávame pred ďalší problém komiksového nara-

tívu: pravdivostnú hodnotu príbehu. Spomínané vytváranie snových sek-

vencií a fragmentov s cieľom vytvoriť nový avšak neskutočný svet, často 

kontrastujúci s aktuálnym svetom41, mi umožňuje prejsť k ďalším typom 

sekvencií a fragmentov – sekvencia malých svetov a sekvencia skutočnosti. 

Dalo by sa povedať, že sa v tomto prípade jedná o akési hlavné naladenie 

príbehu, ktoré je prepletané napr. aj so snovou sekvenciou, systémom 

emócií apod. Aj v týchto prípadoch ide o vytváranie svetov, krajín a situácií, 

avšak s dôrazom na silný vzťah k realite a skutočnosti. Príbehy týchto sve-

tov sú konštruované so snahou vytvoriť nový možný svet, priblížiť sa sku-

točnosti a realite alebo sú dokonca vytvárané priamo na základe skutoč-

nosti ako autobiografia, biografia či reportáž. Pri analýze týchto sekvencií je 

dôležité si uvedomiť, že nie je možné na ne a samotnú naráciu nazerať ako 

na odraz jedného reálneho sveta, ako na napodobeninu aktuálneho sveta 

a rovnako nie je možné hľadať prototypy jednotlivých fragmentov či postáv 

v „jedinom možnom svete“, tak ako by to bolo v prípade mimetickej sé-

mantiky42. Lubomír Doležel navrhuje tzv. rámec možných svetov a rozlišuje 

tak svet aktuálny a svety ne-aktualizované, teda tie vytvorené autormi, spi-

sovateľmi, režisérmi apod. Tieto svety sú produkty kreatívnej činnosti au-

tora; nie sú objavované, ale navrhované, dotvárané, konštruované. Existujú 

nezávisle od seba, jeden vedľa druhého a mosty a brány k nim z aktuálneho 

sveta je potrebné vytvoriť, práve prostredníctvom čítania.  

 

                                                             
41 Aktuálny svet je termín, ktorý využíva Lubomír Doležel. Je chápaný ako svet, ktorý vní-
mame našimi zmyslami a svet, v ktorom sa uskutočňuje ľudské chovanie. (Doležel, 2003, 
s.256) 
42 „Mimetická sémantika má původ ve filozofii, ale byla vždy pěstovaná především v este-
tice a v literární teorii; na rozdíl od filozofických a logických sémantik, byla mimeze vyslo-
veně navržena jako teorie fikčních zobrazeni“ (…) Její hlavní myšlenka se zda zcela jasná: 
fikční entity jsou odvozeny ze skutečnosti, jsou to napodobeniny nebo zobrazení entit sku-
tečně existujících (…) Základním krokem mimetické interpretace je přisoudit fikční entitě 
skutečný prototyp.“. (Doležel, 2003, s.21) To znamená, že napríklad legendárnu postavu 
spája s konkrétnou historickou osobnosťou, bájne mesto s konkrétnym geografickým 
miestom. Problém však nastáva, ak nevieme, kde máme tzv, prototyp hľadať. V tom prí-
pade sa mimetická sémantika snaží tento problém obísť spôsobom, keď využíva zovšeo-
becnenia reality zhmotnené do postavy v príbehu. Teoretický problém však tkvie v tom, že 
stále si zakladá na existencii jedného sveta. 
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Malé možné svety sú tak definované ako „artefakty vytvořené estetickými činno-

stmi - básnictvím a hudbou, mytologii a vyprávěčstvím, malířstvím a sochařstvím, 

divadlem a baletem, filmem a televizi apod. Protože jsou tyto světy vytvořeny zna-

kovými systémy - jazykem, barvami, tvary, tony, herectvím a tak dále - jsme opráv-

něni nazývat je znakové předměty.“ (Doležel, 2003, s.29) 

 

V tomto prípade medzi výseky z malých možných svetov môžeme zahrnúť 

nielen sekvenciu malých svetov a skutočnosti, ale v niektorých prípadoch aj 

snové sekvencie (napr. denné snenie o fyzikálne možných skutočnostiach 

v Persepolis od Marjane Satrapi). Rozdiel je však medzi nimi práve v tom 

nakoľko sú tieto fikčné svety nemožné, porušujúce logiku resp. fyzikálne zá-

konitosti. Ak fikčné svety porušujú zákony aktuálneho sveta, sú fyzikálne 

nemožné, nadprirodzené. Teda to, čo je nemožné v prirodzenom svete, 

stáva sa možným v jeho nadprirodzenom protiklade. Inými slovami fyzi-

kálne nemožné svety sú však stále logicky možné, a tak iba svety, ktoré im-

plikujú protiklad sú logicky neuskutočniteľnými (Doležel, 2003, s.123). Pre 

ujasnenie uvediem niekoľko príkladov. Nadprirodzený svet je domovom 

z fyzikálneho hľadiska neskutočných bytostí. V našom prípade je to naprí-

klad už spomínaný snový svet a príklad upírov. Ďalším príkladom takéhoto 

sveta sú snové sekvencie z komiksu Rudolf, rising and shrinking, keď po-

stava z prirodzeného sveta naberá iné vlastnosti respektíve tvary a mení 

svoju veľkosť. Podobne tu môžeme zaradiť aj komiks od Branka Jelínka, Os-

car Ed, ktorý okrem iného využíva aj personifikované neživé predmety, 

ktoré získavajú život, začínajú myslieť a rozprávať. Na základe týchto príkla-

dov, si teda môžeme predstaviť akúsi os, na ktorej jednom konci máme 

svet aktuálny a na konci druhom svet nadprirodzený. Sekvencie alebo frag-

menty z príbehov, ktoré sa približujú svojim obsahom viac svetu nadpriro-

dzenému budeme zaraďovať k snovým sekvenciám. Naopak tie, ktoré sa 

svojim obsahom snažia čo najviac priblížiť aktuálnemu svetu budeme pova-

žovať za sekvencie malých svetov alebo v prípade čerpania zo skutočných 

udalostí za sekvencie skutočnosti. 

 

Konštrukcia a rekonštrukcia / cesta a zmena 

Sekvenciu malých svetov a skutočnosti v komiksovej asambláži môžeme 

vnímať ako jednu z možných nití respektíve vlákien príbehu, ktorá sa v nie-

ktorých prípadoch tiahne celou štruktúrou narácie a inokedy je pretrhnutá 

a vystrieda ju napríklad snová sekvencia. Nie je možné však hovoriť 

o týchto obrazoch a výsekoch z príbehu len ako o tematickom vyhradení 

príbehu a hlavnej motivácii dejovej línie ako ukážem neskôr na konkrétnych 

príkladoch fragmentov. Podobne ako iné fragmenty a sekvencie, aj sekven-

cia malých svetov a skutočnosti sú produktmi autorovho kreatívneho pro-

cesu, s tým rozdielom, že autor pri ich konštruovaní čerpá z aktuálneho 

sveta, ktorý sa snaží napodobiť alebo detailne popísať. Neexistuje teda 

„Možné světy nečekají na své 

objeveni v nějakém 

vzdáleném nebo 

transcendentním depozitáři.“  

(Doležel, 2003, s.28) 
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vzdialený depozitár alebo archív možných svetov. Malé svety nie sú nachá-

dzané, ale konštruované, tvorené, budované. Možné svety a príbehy neča-

kajú na objavenie, ale na silnú kreatívnu činnosť autora. Inšpirácia pre kon-

štruovanie týchto sekvencií má rôzne základy. Autor napríklad preberá ur-

čité kategórie alebo makroštruktúry ako je to v prípade príbehov založe-

ných na reálnych dejinných udalostiach (napr. iránska revolúcia z roku 1979 

a neskorší život v Iráne zobrazený v grafickom románe Persepolis, alebo prí-

behy utečencov z Palestíny miešajúce sa so skúsenosťami autora v grafic-

kom románe Palestine od Joea Sacca); autor vytvára príbeh v reálnom „re-

ferenčnom rámci“43 (slúžia k tomu reálne miesta pre vytvorenie priestoru 

deja, napr. Berlín v prípade krátkych komiksových prác „Emigrantes“ od 

Marca Mendesa); alebo čerpá z aktuálneho sveta jemu najbližšieho, vypoži-

čiava si jeho jednotlivé prvky a vytvára tak komiksové práce podobajúce sa 

denníku alebo semi-autobiografii (napr. komiksový denník na blogu od 

Mari Ahokoivu).  

 

Na druhej strane máme čitateľa, ktorý sa snaží tieto malé komiksové svety 

zrekonštruovať. Keďže o možnostiach čítania som sa už zmienila v druhej 

kapitole, teraz by som rada popísala modely narácie, ktoré sa snáď najzre-

teľnejšie objavujú práve v týchto dvoch typoch sekvencií, čo samozrejme 

nevylučuje ich prítomnosť napríklad aj v snovej sekvencii. Klasická narácia 

je často opisovaná ako cesta za túžbou alebo určitou vysnenou skutočnos-

ťou. Hlavný hrdina sa zaľúbi, prechádza strastiplnou cestou a prekonáva 

prekážky. Jednou z týchto prekážok je takmer počas svojej cesty zastavený 

alebo porazený, ale napokon nájde cestu k svojej vysnenej láske. Tento kla-

sický dizajn narácie je obmieňaný v príbehoch už celé stáročia. Hrdina sa 

vydá na cestu za láskou, slávou, novým životom, dobrodružstvom, chorou 

                                                             
43 Termín spomína Lubomír Doležel, preberá ho od Benjamina Hrushovskiho. 

Obrázok 37. Guilt, Marco Mendes. (Ukážka komiksu na blogu autora). 



83 
 

babičkou alebo  cesta hrdinu má podobu akejsi vnútornej premeny. Tento 

dizajn sa tak využíva v rozprávkach a literárnych dielach (napr. Červená 

čiapočka, Ľadová kráľovná, Hobbit, Iliada a Odysea), hrách (napr. Super 

Mario, Skyrim), filmoch a animáciách (napr. Argo, Život je krásny, Shrek, 

Happy feet, Wall-E a pod), ale aj v komiksových príbehoch (napr. Signal to 

Noise, Forest Boy, Jak Cílek Lídu našel, Cages, Container – love story a pod.).  

 

Gilles Deleuze (2011a, s.156-164) pri opise tzv. obrazu-akcia spomína dva 

naračné modely: asa´ (akcia, situácia, nová akcia) a sas´ (situácia, akcia, 

nová situácia). Tieto dva modely sú prakticky akousi obmenou už popísa-

ného klasického dizajnu narácie a ich hlavnou charakteristikou je zmena. 

Prvý model postupuje od akcie, ktorá vovedie hlavnú postavu príbehu do 

určitej situácie. Reakciou na túto situáciu je nová akcia. Grafický román Sig-

nal to Noise je príkladom prepletania snových sekvencií so sekvenciou ma-

lých svetov. Súčasťou sekvencií malých svetov sú obrazy režiséra umierajú-

ceho na rakovinu snažiac sa dokončiť svoj posledný film, ktorý je istým spô-

sobom zrkadlením jeho vlastnej osobnej apokalypsy. Nevyliečiteľná cho-

roba dovedie režiséra k túžbe dokončiť film, avšak to je možné len ak sa 

zriekne utlmujúceho liečenia. V dizajne príbehu tak nachádzame liečenie 

choroby ako prvotnú akciu, snívanie o poslednom filme ako následnú situá-

ciu, ktorá spúšťa vzdor, postupné odmietanie liečby a prácu na filme ako 

výslednú akciu. Na druhej strane druhý deleuzovský model začína predsta-

vením situácie, v ktorej sa postava nachádza. Nasledujúca akcia je v pod-

state reakciou na danú situáciu a postava alebo postavy sa dostávajú do 

novej zmenenej situácie, ktorá je výsledkom akcie – konania postavy. Ako 

príklad uvediem krátky komiksový príbeh Guilt (obr.37) od Marca Mendesa, 

ktorý si zachováva štruktúru modelu sas´. Príbeh, ktorý je súčasťou komik-

sového denníka vo forme blogu44, predstavuje samotného autora snažia-

ceho sa pracovať (prvotná situácia). Jeho priateľka však náladu  na prácu 

nemá, a tak vyvolá hádku (akcia) a snaží sa presvedčiť Marca, aby tento ve-

čer už nepracoval (nová situácia).  

 

                                                             
44 Komiksový denník na blogu sa stáva v súčasnosti pomerne častou záležitosťou. Autori na 
ňom ponúkajú takmer každý deň novú komiksovú stranu zo svojho života alebo života fik-
tívnej postavy. Zároveň dávajú možnosť čitateľom nahliadnuť, čo v rámci komiksu pripra-
vujú ďalej. Na jednej strane ostáva autor v priamom kontakte so svojimi čitateľmi, ktorí 
jednotlivé príspevky môžu voľne komentovať a dávať tak autorovi spätnú väzbu, na strane 
druhej táto denníková forma  vyjadruje aj možnosť sebareflexie umelca a nepísané komik-
sové motto – neustále kresliť, výtvarne a naračne premýšľať.  Sériová semi-autobiografia 
alebo každodenná biografia na pokračovanie je súčasťou výtvarnej prípravy komiksov na-
príklad už spomínaných autorov Mari Ahokoivu (http://ahokoivu.sarjakuvablogit.com/), 
Marco Mendes (http://diariorasgado.blogspot.cz/), prípadne ďalších autorov ako  Joao Le-
mos (http://sete-estrelo.blogspot.cz/), ale aj českých a slovenských komiksových autorov, 
napr. Martin Lacko (http://martinlacko.blogspot.cz/), Andrej Kolenčík (http://www.kolen-
cik.org/category/blog/) alebo Juliana Chomová (http://julianachomova.tumblr.com/).  

http://ahokoivu.sarjakuvablogit.com/
http://diariorasgado.blogspot.cz/
http://sete-estrelo.blogspot.cz/
http://martinlacko.blogspot.cz/
http://www.kolencik.org/category/blog/
http://www.kolencik.org/category/blog/
http://julianachomova.tumblr.com/
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Cesta  (či už reálna alebo vnútorná) a zmena môžu tak byť pokladané za 

hlavné stavebné prvky týchto sekvencií. Rovnako tieto modely diktujú po-

stavenie a využitie už spomínaných dynamických a statických fragmentov v 

narácii. Tieto typy fragmentov tak naznačujú zmenu a zvrat v príbehu a po-

máhajú čitateľovi lepšie si dejový obrat uvedomiť. Sú v podstate súčasťou 

akýchsi autorových inštrukcií k čítaniu komiksového príbehu. Čitateľ tak re-

konštruuje komiksový svet na základe autorových „inštrukcií“45 a svojich 

schopností, a to aj napriek tomu, že od autorovho sveta môže byť časovo, 

kultúrne alebo zemepisne vzdialený. Rozdiely vo vnímaní takýchto skrytých 

informácií spôsobujú, že existujú odlišnosti v čítaní a vysvetľovaní jednotli-

vých sekvencií a obrazov. Vysvetľované sú na základe schopností a znalostí, 

ktoré čitateľ k vnímaniu obrazov má a to znamená, že inak bude čítať prí-

beh Persepolis niekto, kto má znalosti o iránskej revolúcii a inak ten, kto o 

nej počuje prvý krát práve z tohto grafického románu. Taktiež kultúrne, ná-

boženské a politické zázemie čitateľa (napr. európsky čitateľ a čitateľ 

z arabských krajín) ovplyvní rekonštruovanie tohto konkrétneho sveta, čo je 

napríklad aj jeden z dôvodov prečo sa Marjane Satrapi, autorka Persepolis, 

musela už v tak mladom veku z Iránu vysťahovať a prečo sú jej diela v tejto 

krajine zakázané. 

 

Priestor 

Pre konštruovanie nových svetov, či už komiksových alebo inej povahy, je 

dôležité ich zakotvenie v priestore – určenie polohy a lokalizácia deja. To 

umožňujú fragmenty46 priamo zamerané na sprostredkovanie a predstave-

nie prostredia čitateľovi. Vo väčšine prípadov sa jedná o prvotné navodenie 

atmosféry. Tak ako keď sa spisovateľ snaží opísať slovami miesto deja, vyu-

žíva komiksový autor bez slov, ale prostredníctvom obrazov, pohľady na 

prostredie, kde sa dej odohráva. Príbeh Milk and snow (obr.38) začína 

práve podobným spôsobom a neskôr sa v narácii opäť obrazy prostredia 

objavujú (a niekedy sa rozprestierajú aj na celú dvojstranu podobne ako aj 

v prípade práce Šlabikár päťmestia), či už s dôrazom na atmosféru, deskrip-

ciu situácie alebo ukotvenie deja. Najprv pohľad na zasneženú takmer 

prázdnu a osamelú krajinu a potom niekoľko pohľadov a výsekov – domy 

a ulica, okno, vchodové dvere, stopy v snehu a konečne čakajúca postava 

na autobusovej zastávke. Pohľad sa z veľkého a rozsiahleho záberu dostáva 

k jednotlivým detailom. Podobne je to aj v prípade príkladu z už spomína-

ného komiksu Emigrantes, keď sa záber z ulice presúva do interiéru a za-

meriava sa na to, čo sa deje v reštaurácii.  

                                                             
45 Výraz inštrukcie k rekonštruovaniu príbehu používa aj Lubomír Doležel. 
46 Vo výskume sú označené ako panel-priestor. 

Ukážka lokalizácie deja  

v práci Šlabikár päťmestia  

od Juliany Chomovej. 
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Opačný postup nie je taktiež výnimkou. Ten zvolila napríklad autorka, ktorá 

pracuje pod prezývkou Toy_box. Do priestoru väznice sa dostávame pro-

stredníctvom fragmentov nazoomovaných na oči postavy. Sprostredkované 

sú najskôr emócie a detaily, potom prostredie. Fragmenty prostredia však 

môžu prerásť až do znakovej podoby47, keď pohľad na výsek z krajiny na-

hrádza napríklad mapa, ktorá tak naznačí, kam budú naše kroky v príbehu 

smerovať respektíve odkiaľ smerovali. V prípade komiksovej práce Ten kluk 

přece nic neudělal od Toy_box je to mapa táborov na Jáchymovsku. Avšak 

pohľadom na mapu sa začína aj komiksový príbeh Milk and snow, keď hneď 

jeden z úvodných fragmentov zakotvuje naráciu v slepej mape severnej Eu-

rópy s jediným vyznačeným mestom, Turku. 

 

                                                             
47 Spomínané časti príbehu by sme mohli nazvať fragment-znak, keď jednotlivé fragmenty 
alebo ich významné časti sú založené práve na sprostredkovaní obsahu prostredníctvom 
jednoduchých foriem a znakov ako popisy a znaky na stenách (napr. srdce: I <3 U), využíva-
nie máp a jednoduchých značení cesty (napr. komiksová strana  z denníka od Mari Ahoko-
ivu pod názvom Toisaalta), znakového písma alebo prechod až k textovej forme komiksu, 
keď narácia a jej emočné podfarbenie je sprostredkované rôznymi typmi fontov (napr. vy-
užitie písma na sprostredkovanie zvukov v príbehu alebo takmer výlučne „textový komiks“ 
od Pabla Pina, Strip it). Za fragment-znak môžeme pokladať aj tzv. zvukové efekty v ko-
mikse, ktoré majú v mnohých prípadoch aj emocionálne podfarbenie. K tomuto typu frag-
mentu sa vrátim bližšie  v nasledujúcej kapitole venovanej fragmentom narácie v študent-
ských prácach. 

Obrázok 38. Milk and snow, Leen van Hulst. (ukážka prvej strany komiksu – lokalizácia deja pomo-

cou mapy, fragmentu-znaku). 
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Striedanie pohľadov na priestor s jednotlivými detailmi z obrazu či výseku 

je veľmi dôležitým naračným prostriedkom. Narácia sa tak vyhýba jed-

notvárnosti a repetitívnosti jednotlivých fragmentov. Na druhej strane si 

autori musia dávať pozor, aby to rovnako so striedaním obrazov a s využi-

tím fragmentov zameraných na emócie neprehnali a nevytvorili tak komik-

sovú verziu telenovely s neustálym emočným napätím a obrazmi nabitými 

emóciami a detailmi, ak to nie je vyslovene ich cieľom. Keďže objavovanie 

sa týchto obrazov v komiksovej narácii je pomerne časté, nasledujúca pod-

kapitola sa bude venovať práve fragmentom zameraných na detail, emócie 

a rarefikáciu obrazu. 

3.1.6 Systém emócií a detailov  
“Read the image and not only see it”. (Deleuze, 2011a, s.126) 

 

Inštruktáž, ktorú nám Gilles Deleuze dáva k pochopeniu obrazov filmu je 

v podstate akousi obmenou toho, čo kedysi prízvukoval a vyčítal Sherlock 

Holmes doktorovi Watsonovi, „you see but you do not observe!“. Tak 

schválne. Koľko okien má váš byt? Akej farby je pero alebo ceruza na va-

šom stole? Kde ste položili mobilný telefón alebo kľúče? Pozerať sa ešte ne-

znamená, že naozaj niečo uvidíme. Je teda potrebné nazrieť na detaily, do-

bre sa obzrieť okolo seba, pozorovať a spájať, aby boli pochopené súvislosti 

a adekvátne prečítaný obraz, ktorý máme pred sebou. Komiksoví autori 

majú v tomto prípade k dispozícii jeden významný typ naračnej sekvencie 

respektíve fragmentu, ktorý bol prevzatý z filmového plátna. Nazývaný 

býva ako zoom in alebo zväčšenie, priblíženie, „close up“, detail, zúženie 

záberu. Nezávisle od toho ako býva tento fragment nazývaný, jeho hlavnou 

funkciou je upriamenie pozornosti čitateľov na detail, ktorý môže byť emó-

ciou, predmetom, pohybom, znakom a pod. Toto upriamenie pozornosti si 

vyžaduje, aby obraz bol zbavený nepotrebných častí a zbytočných detailov. 

Dochádza tak k rarefakcii obrazu. Niekedy úplnej, keď sa dívame len na 

prvý pohľad prázdny panel alebo čiastočnej, keď je panel zameraný na kon-

krétny detail z príbehu. Z obrazu sa tak na nás dívajú uplakané oči, kričia 

v hneve otvorené ústa alebo na stole čaká pero a papier s rozpísanou sprá-

vou. Niekedy je nutné, aby sa v narácii vytvorili takéto takmer prázdne 

miesta, biele priestory či takmer rarefikované obrazy a potlačili tak mnoho 

vecí, ktoré boli do obrazu pridané, aby sme uverili, že sa naozaj pozeráme 

a vidíme, čo chceme vidieť.  

 

V spojení s týmto fragmentom narácie Gilles Deleuze spomína tzv. obraz-

afekcia a systém emócií. A je to práve zoom in alebo priblíženie, ktoré je 

jeho hlavnou súčasťou. Zoom in sa stáva tvárou a tvár je zoom in. Nezáleží 

na tom či je v zábere tvár, predmet či pohyb a akcia, v každom prípade je 

priblíženie sa k objektu našej pozornosti zároveň „zízaním“ a „zazeraním“. 

Predmet sa stáva tvárou a na oplátku sa na nás díva, zazerá a pozerá sa 

Ukážky fragmentov systému 

emócií. Emócie a plač  

v prvom obrázku,  

Ten kluk přece nic neudĕlal 

od Toy_Box a zoom-in na 

predmet v komikse O 

zrodení Evy  

od Martina Lacka. 
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späť na nás (2011a, s.90). Je tvárou i keď svojim vzhľadom tvár nepripo-

mína. Keď v narácii opustíme zoom in a prejdeme ku komplexnejšiemu zá-

beru dostávame sa k rozpoznaniu a rozlišovaniu systému emócii. Ten sa ne-

vyskytuje jedine v podobe priblíženia sa a nazoomovania na tvár či gestiku-

lácie rúk, ale svoje podoby naberá i vo farbách, tieňoch, fenoménoch poča-

sia48 alebo zmene v rytme príbehu. Tento typ sekvencie v logickej štruktúre 

komiksovej narácie preto nazývam systém emócií a detailov. Nejedná sa 

teda len o tvár, gestá a emócie, ale aj o detaily, zväčšené výseky z príbehu, 

ktoré navodzujú atmosféru, vyvolávajú emócie alebo nám pomáhajú lepšie 

pochopiť súvislosti a celý príbeh. 

 

Emócie v detaile, detaily v emócii 

Komiks ponúka prepracovaný systém emócií a gest, ktoré môžu autori pri 

tvorbe postáv a situácií využiť. Používajú sa pomerne často počas komikso-

vých workshopov alebo na hodinách komiksu pre začiatočníkov. Na druhej 

strane je takmer nemožné pokryť takto rozkreslenou mimikou do niekoľ-

kých ikoniek viac ako 1000 rozdielnych výrazov tváre49. Mimika a gestá po-

stáv sú však mimoriadne dôležitou informáciou pre čitateľa, napr. v rámci 

komunikácie medzi postavami, sprostredkovania emócií, atmosféry prí-

behu a pod. Práve z tohto dôvodu bolo nutné v komikse vypracovať akési 

ustálené formy, ktorých sa autori mohli a môžu pridŕžať. Okrem oznamova-

cej funkcie majú gestá v prehovore aj funkciu expresívnu, zdôrazňujú alebo 

ilustrujú obsah, ale v niektorých prípadoch aj plne nahrádzajú reč50 a preto 

sa stávajú dôležitým stavebným prvkom narácie, predovšetkým v komikso-

vých príbehoch, ktoré sú konštruované bez textovej zložky. Uviedla by som 

niekoľko príkladov využitia a spojenia už spomínaného zoom in fragmentu 

a emócií v príbehu. 

                                                             
48 Využívanie fenoménov počasia je pomerne častým prostriedkom navodenia atmosféry 
alebo špecifických emócií v príbehu. Známe sú napríklad štúdie zaoberajúce sa fenoménmi 
počasia v románoch Charlotte Brontëovej (napr. búrky, za ktorými nasledujú často tragické 
zmeny v živote hrdiniek) , Charlesa Dickensa (napr. hmla, smog a sychravé počasie) alebo 
aj Scotta Fitzgeralda (napr. daždivý pohreb Jaya Gatsbyho). Podobné príklady nájdeme aj 
v komiksových naráciách, keď krásny slnečný deň vystrieda prudký vietor a búrka v Elektre, 
snehová búrka v Signal to Noise, vietor a daždivé počasie v Löydä minut tästä kaupungista. 
Práve dážď je jedným z najčastejšie využívaných fenoménov. Nejde o to, čo dážď v skutoč-
nosti je, ale aké rôzne efekty ponúka a aké emócie vyvoláva – keď napríklad steká pomaly 
z jedného listu na list, keď prudko bičuje do okien alebo keď sa za oknom objavujú blesky 
a osvetľujú sychravú krajinu. Fenomény počasia tak naberajú funkciu vizuálnej impresie. 
Ako vizuálna impresia funguje napríklad aj striedanie statického a dynamického fragmentu 
a využitie kontrastu (napr. malý/veľký, biely/čierny), ktoré sa tak stávajú jednou z ďalších 
možností vyjadrenia atmosféry a emócií v príbehu. 
49 Tento počet uvádza napríklad Josef Kulka  (2008, s.227) 
50 Gestá je možné rozdeliť na synsématické a autosématické. „Synsématické gestá sú zro-
zumiteľné iba v rámci konkrétneho prehovoru. Pomocou nich sa napríklad zdôrazňuje vý-
znam slov alebo ilustruje obsah prehovoru. Autosématické gestá sú schopné nahradiť reč“. 
(Kulka, 2008, s.228) 
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Pomerne častým využitím  zoom in panelu (a to sa ukázalo aj v študent-

ských prácach) je jeho zameranie na tvár, predovšetkým oči. Nájdeme tu 

výrazy prekvapenia, strachu, bolesti, smútku, sklamania, hrdosti, skrom-

nosti, premýšľania, radosti a zoznam by mohol pokračovať na niekoľkých 

ďalších riadkoch. Zo zbierky venovanej príbehom dvadsiateho storočia by 

som vybrala dve práce ako príklady, ktoré boli už spomínané aj v predchá-

dzajúcich podkapitolách. V príbehu Luboš Jednorožec (obr.10) nájdeme po-

stupný zoom in51 prechádzajúci v krátkej sekvencii až do detailu, kedy oko, 

strach a kropaje potu sú jediné, ktoré sa do záberu fiktívnej kamery dostali.  

Pomalé postupné priblíženie je využité aj v práci Ten kluk přece nic neudělal 

(obr.39). Keď v piatich fragmentoch môžeme odsledovať emócie hlavnej 

postavy následne vystriedané pohľadom na celý priestor. Zoom in so zame-

raním na emócie nachádzame aj vo vtipnej práci Zlá žena od Anety Bendá-

kovej, podobne u Paula Paetzela (napr. záber na postavu a jej depresívne 

pocity v Rudolf rising and shrinking), Davea McKeana (napr. štúdia pocitov 

a tvárí v Signal to Noise a podobne časté využitie priblíženia na tvár a emó-

cie postáv v komikse Vraždy a husle), v krátkej komiksovej sekvencii od 

                                                             
51 Postupný zoom in a postupný zoom out sú jedným z mnohých príkladov prepojenia ko-
miksu, filmu a televízie, kedy fiktívna kamera v komikse prechádza od širšieho záberu a po-
maly sa v ďalších paneloch približuje k detailu. Opačnú funkciu má postupný zoom out, 
kedy sa záber od detailu dostáva pomaly k širšiemu záberu. V oboch prípadoch dochádza 
k fázovaniu záberu. 

Obrázok 39. Ten kluk přece nic neudĕlal, Toy_Box. (Detail zoom-in panelov, zameraných na 

emócie postay). 
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Amandy Vähämäki (striedanie snovej sekvencie a zoom in panelov), v ko-

mikse Chernobil od kolektívu autorov, v komikse Nosferatu od Petra 

Štullera a ďalšie príklady môžeme nájsť takmer v každom komikse.  

 

Predmet ako detail 

Napriek tomu, že najčastejším využitím zoom-in panelu je zameranie sa na 

emócie, nie je to jediná možnosť práce s týmto fragmentom. Ďalším 

z častých využití zoom in panelu je jeho zdôraznenie určitého predmetu, 

ktorý zohráva prípadne zohraje v deji podstatnú úlohu. V tomto prípade sa 

fragment s priblížením stáva akýmsi okom Sherlocka Holmesa, z väčšieho 

a širšieho záberu sa zameria na jeden predmet, činnosť, detail, ktorý napo-

máha v ďalšom napredovaní deja alebo je zaujímavý natoľko, že z hľadiska 

toku narácie sa stáva jej neodmysliteľnou súčasťou. Napríklad keď v prí-

behu Container (a love story)  

(obr.40) od Inny Kallis  sa stretá-

vame s nazoomovaným pohľadom 

na prípravu čaju. Do kanvice sa na-

lieva voda a ukladá sa na sporák. 

A neskôr sa opäť v narácii s týmto 

predmetom stretávame, keď si na 

konci narácie postavy sadajú za stôl 

so šálkou čaju v ruke. Predmet sa 

tak stáva riešením respektíve nápo-

veďou k tomu, čo sa ďalej v príbehu 
Obrázok 41. Container (a love story), Inna Kallis. 

(Detail zoom-in panelu). 

Obrázok 40. Skutečný příbĕh Cílka  a Lídy, František Skála. (Detail strany komiksu). 
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odohraje. A tak sa šálka pripraveného čaju stáva zblížením, spojením dvoch 

osamelých ľudí. Keďže podobných príkladov bolo v analyzovaných prácach 

veľa, vymenujem aspoň niekoľko ďalších prípadov: kvapka vody alebo „aqa-

bal“ v Skutečný příběh Cílka a Lídy (obr.41), priblíženie záberu na nohy 

v krátkom komikse I fell for you, zvoniaci mobilný telefón v Milk and Snow, 

zlomené rebro v práci O zrodení Evy alebo okno za ktorým sedí píšuci spiso-

vateľ v komiksovom príbehu Pohádka. Zameranie sa na detail sa tak záro-

veň stáva úvodom k príbehu (napr. Pohádka), je začiatkom novej epizódy 

a zmeny v príbehu (napr. Container, Milk and Snow, O zrodení Evy, Cages), 

ale i koncom príbehu (napr. I fell for you). 

 

Inkrustácia a ornamentálny panel 

Zameranie sa na detail však nemusí zostať len vo vnútri panelu, v orámova-

nom a pre príbeh vyčlenenom priestore. Autori v tomto prípade využívajú 

aj ďalšie možnosti, napríklad ornamentálne orámovanie výseku z príbehu 

alebo zdôraznenie vzťahu priestoru a detailu v jednoduchom a priamom 

Obrázok 42. Pohádka, Pavel Čech. (Ukážka inkrustácie). 
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porovnaní (inkrustácia)52. Inkrustácia v komiksovej narácii by sa dala prirov-

nať prechádzke s ďalekohľadom. V jednom panely vnímame celý priestor, 

široký záber, pohľad na krajinu, prípadne interiér, rovnako ako počas pre-

chádzky. V istom momente však vytiahneme ďalekohľad a svoj pohľad za-

meriame na časť krajiny, detail, ktorý nás zaujal. A tak sa v priestore panelu 

ocitá aj ďalší panel, ktorý sa stáva priblížením a zväčšeným detailom celého 

priestoru. Takto začína napríklad už spomínaná Pohádka (obr.42) od Pavla 

Čecha. Prvý panel, ktorý obsiahol takmer celú stranu, dáva čitateľom mož-

nosť vtáčieho pohľadu na mesto a nad mesto sa týčiaci dom. Mohli by sme 

ho identifikovať ako panel-priestor, umiestňujúci naráciu do konkrétneho 

priestoru a spolu s textom navodzujúci atmosféru. Následne autor v prí-

behu využíva inkrustáciu, aby sa záber priblížil k jedinému oknu, za ktorým 

sa ešte svieti, ale zároveň pomocou inkrustácie ešte stále zostal v kontakte 

so záberom na širší priestor. Inkrustácia nemusí byť tvorená len detailmi fy-

zickej povahy, ale môže ísť napríklad aj o myšlienku, spomienku, písmo 

alebo symbol. Inkrustáciu v podobe spomienky na to ako kedysi vyzerala 

„Miss Finland“ využil napríklad Matti Hagelberg v komikse Mirja before and 

after, v porovnaní s celkovým záberom na výzor „Miss Finland“ dnes. Ako 

ďalšie príklady z analyzovaných komiksov nám môže slúžiť sen v komikso-

vom denníku Marca Mendesa (Guilt, obr.37) alebo znak v komikse Mouse 

Guard: legends of the Guard v podaní Jõaoa M.P. Lemosa. 

 

Ako ďalšia zo spomínaných možností využitia detailu je ornamentálny pa-

nel.  V analýze tak nazývam iné ohraničenie obrazu ako využitie obyčajného 

orámovania panelu respektíve použitie otvoreného obrazu. Autor do orna-

mentu vyberá napríklad detail, ktorý je buď súčasťou obrazu alebo iným 

                                                             
52 „Inkrustácia je začlenením jednej vinety do druhej, napr. do veľkej vinety zobrazujúcej 
scenériu je vložená menšia vineta s vybraným detailom“ (Groensteen, 2005, s.196). 

Obrázok 43. Forest Boy, Knut Larsson. (Ukážka ornamentálneho panelu). 

Miss Finland, before and af-

ter, Matti Hagelberg.  

(Detail – inkrustácia a celá 

strana komiksu). 
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spôsobom súvisí s tým, čo sa v príbehu odohráva. Takto nám napríklad Da-

vid B. v grafickom románe Padoucnice (obr.34) predstavuje chorobu svojho 

brata, epileptické záchvaty a vzdor voči rodičom a pravidlám. Všetky vyme-

nované skutočnosti dostávajú napríklad podobu draka alebo zvláštneho 

plaza, ktorý ovláda konanie jeho staršieho brata. Plaz prechádza až do or-

namentálneho orámovania, v ktorom uväzňuje všetkých obyvateľov do-

mácnosti tak, ako to urobila samotná choroba. Podobne prírodný orna-

ment dopĺňa oválne panely aj v komiksoch Forest Boy (obr.43) a Kroko-

dilstaden  od Knuta Larssona. V komiksovej strane od Pabla Pino nachá-

dzame iný typ ohraničenia obrazu, keď sa textová zložka stáva rámom ob-

razov a naopak obrazová rámom textu, s ktorým sa prekrýva a prelína až 

prestávame mať prehľad o tom, ktorá časť narácie je ornamentom a ktorá 

hlavným príbehom. Avšak pod ornamentálnym panelom mám na mysli aj 

iné tvarovanie panelov, ktoré vyplýva zo samotného príbehu. Príkladom 

spomínaného tvarovania je komiksová práca od Pauliiny Mäkäle The Dia-

mond Owl (obr.35), kde v usporiadaní fragmentov príbehu zohráva dôležitú 

úlohu kryštál a jeho jednotlivé opracované strany, ktoré poskytujú plochu 

a náhľad do príbehu. 

3.2 Krátke zhrnutie 

Systém emócií a detailov poskytuje jedny z naračne najprepracovanejších 

fragmentov. Práve v tomto type sekvencie nachádzame najviac prepojení 

a inšpirácií z filmu, psychológie, literatúry a výtvarného umenia. Aby bol 

príbeh prerozprávaný tak, že dokáže čitateľov vtiahnuť do svojho sveta 

a udržať ich záujem o postavu alebo dej, musí pracovať s celou plejádou na-

račných fragmentov, rozumne striedať rarefikované a saturované obrazy, 

neupadať do nechceného opakovania a niekedy i nasmerovať divákovu po-

zornosť. Tento typ sekvencie je však závislý od prítomnosti ďalších narač-

ných fragmentov, s ktorými sa prelína, spája a spoločne buduje naračnú 

montáž. Komiksová montáž je kompozíciou výsekov z príbehu. Je prehovo-

rom, tkaninou sekvencií, fragmentov a znakov. Tento naračný prehovor 

musí prejsť kvalitatívnou zmenou, obmenou a posunom v príbehu, ktorý je 

vystavaný a komunikovaný cez jednotlivé sekvencie a fragmenty. Gilles De-

leuze vníma montáž ako spojenie a interakciu. Podobne pristupujem aj ku 

komiksovej narácii, pretože i tá vzniká spojením, ktoré má logickú štruk-

túru. 
  



93 
 

Na záver prehľadná tabuľka kategórií fragmentov a sekvencií narácie: 

 
Tabuľka 3. Prehľad centrálnych kategórií (komiksový naratív) 

Kategórie Popis kategórie 

Naratívna montáž 

Naratív v prípade komiksu zložený zo sekvencií fragmentov. Jeho základnou staveb-

nou zložkou je fragment. Naratívna montáž je charakterizovaná kvalitatívnou zme-

nou v príbehu. 

Fragment narácie 

Základná stavebná zložka naratívnej montáže. Časový a priestorový výsek z príbehu 

charakterizovaný z hľadiska tempa dynamikou / statikou a z hľadiska hustoty infor-

mácie rarefakciou / saturáciou obrazu. 

Sekvencia narácie Spojenie, reťaz fragmentov s podobným obsahom 

Architektúra času 

Sekvencia fragmentov charakterizovaná zmenou času a manipuláciou s časom v po-

dobe opakovania fragmentov, spomalenia a návratov v čase (flashback) a zrýchle-

nia (flashforward) 

Systém emócií a 

detailov 

Sekvencia fragmentov charakterizovaná priblížením a zameraním na detail alebo 

emócie, často sprostredkované prostredníctvom zoom-in panelu, ornamentálneho 

panelu alebo inkrustácie 

Sekvencia pamäte 

Sekvencia fragmentov úzko previazaná s architektúrou času, avšak smerujúc do mi-

nulosti. K naratívnemu fragmentu „flashback“, ktorý funguje ako čistá spomienka 

sú kontrastované chyby pamäte (represia, koláž, lesk). 

Sekvencia-skutoč-

nosť 

Sekvencia fragmentov, ktorých obsah je porovnávaný s realitou. Fragmenty tejto 

sekvencie charakterizuje blízkosť alebo až totožnosť s realitou, s príbehom podľa 

skutočnosti (reportážny komiks, autobiografia, denník, biografia atď) 

Sekvencia malých 

svetov 

Sekvencia fragmentov, ktorých obsah napodobňuje skutočnosť alebo sa skutoč-

nosti snaží priblížiť. Vytvára tak malé „uveriteľné“ svety. 

Snová sekvencia 
Sekvencia fragmentov, ktorých obsah je v kontraste so skutočnosťou. Charakterizo-

vaná je stupňom kontroly nad snením a kontrastom s realitou. 
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4 Keď sa malý naratív stretne s veľkým 
 

Ako som už uviedla na začiatku predchádzajúcej kapitoly, komiksová mon-

táž je kompozíciou výsekov z príbehu. Je to teda akýsi súbor autorom uspo-

riadaných fragmentov a sekvencií, ktoré z hľadiska času sú juxtaponované 

chronologicky alebo achronologicky a ich hlavnou úlohou je rozpovedať, 

predstaviť určitý príbeh alebo časť príbehu. Autor má možnosť pohrávať sa 

s časom, rozprávať príbeh od konca, preskočiť niekoľko rokov alebo nechať 

plynúť desať sekúnd z príbehu na niekoľkých stranách. Hoci je komiksová 

narácia fragmentovaná, roztrieštená a zámerne nekompletná, nie je z hľa-

diska konštruovania a štruktúry príbehu jednotvárna. Vždy je zložená z nie-

koľkých typov sekvencií a fragmentov, pričom ten istý fragment môže mať 

niekoľko funkcií v rámci narácie a štruktúry rozprávania. Stáva sa simul-

tánne snom, detailom, emóciou alebo spomienkou; navodzuje atmosféru 

a ukotvuje dej v konkrétnom priestore. Naračná montáž umožňuje preroz-

právať príbeh nespočetným množstvom kombinácií a je teda vždy súborom 

fragmentov, časových a priestorových výsekov. Je spájaním. Je plynutím. Je 

zmenou. Je príbehom. Nezávisle od dĺžky naračnej montáže, vždy sa jedná 

o spájanie obrazov a rôznych naračných fragmentov. I dva komiksové pa-

nely spojené do narácie naberajú rozličné funkcie z hľadiska rozprávania. 

Toto splývanie funkcií a prelínanie fragmentov príbehu je tak v kratších ko-

miksoch o to zreteľnejšie. Naračná montáž je teda z obsahového i štruktu-

rálneho hľadiska fragmentovaná, zložená z úlomkov, ktoré sú vyberané tak, 

aby v konečnom dôsledku boli schopné rozpovedať príbeh.  

 

V predchádzajúcich podkapitolách som sa zaoberala jednotlivými vo vý-

skume identifikovanými fragmentmi narácie. Ako však tieto fragmenty 

„spolupracujú“, keď sa stávajú súčasťou väčšieho celku ako je sekvencia? 

Rada by som aspoň na príklade krátkej analýzy komiksového príbehu ilus-

trovala zložitosť v stavebných procesoch a prvkoch tohto typu narácie, ale 

Obrázok 44. 15 let ve stodole, Jiří Husák a Adam Drda. (Detail sekvencie panelov, zmena času zná-

zorňená starnutím). 
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taktiež poukázala na nespočetné možnosti kombinovania fragmentov nará-

cie a predznačila tak ďalší obsah tejto kapitoly, ktorý sa bude venovať štu-

dentským vizuálnym naratívom. Pre túto krátku analýzu som vybrala ko-

miksovú „poviedku“ 15 let ve stodole (obr.44) od Jiřího Husáka a Adama 

Drdu. Na dvanástich stranách popisujú autori komplexný skutočný príbeh 

Václava Jakeša, ktorý sa pred eštebákmi ukrýval 15 rokov v stodole Jana 

Pecku. Paralelne so zoznamovaním sa s historickými udalosťami spojenými 

s protikomunistickou odbojovou skupinou Černý lev 77753, sa zoznamu-

jeme aj s hlavnou postavou príbehu, Václavom Jakešom, ktorý radšej utečie 

ako by sa mal stať udavačom pre políciu. Počas svojho úteku sa najskôr 

skrýva v lese u Nechvalic, odkiaľ sa po mesiaci musí vydať znova na útek. 

Na jeho veľké šťastie sa dostane na usadlosť Jana Pecku, ktorý sa ho roz-

hodne napriek veľkému nebezpečenstvu ukryť v dome, kde Václav prebýval 

až do roku 1966, aby sa po uplynutí nebezpečenstva popravy prihlásil a na-

šiel svoj dobrý koniec. V narácii zohráva dôležitú úlohu čas a ukotvenie prí-

behu v priestore. Mapuje čas a pohyb najprv protikomunistickej skupiny 

a jej činov, neskôr Jakešovho úniku a ukrývania sa. Jednotlivé fragmenty 

odkazujú na čas a konkrétny priestor vždy v určitom momente a pripomí-

najú tak ako dlho sa Václav ukrýval respektíve, kde sa v daný čas nachádzal. 

Istým spôsobom môžeme opäť hovoriť o akejsi ceste postavy, vývoji, či 

zmenách, ktorými musí prejsť a probléme, s ktorým musí bojovať – alebo 

lepšie povedané v prípade tohto príbehu – sa pred problémom dobre ukrý-

vať. O konkrétnom roku alebo aj mesiaci sa tak dozvedáme z textovej 

zložky (v podobe poznámky autora alebo prostredníctvom prehovoru po-

stáv), zo zložky obrazovej v podobe dátumu v kalendári či v novinách 

umiestnených v obrázku alebo prostredníctvom historických udalostí (napr. 

správa z rádia „Klement Gottwald zemřel“). Čas je však napríklad zdôraz-

nený aj starnutím tváre hlavnej postavy (obr.44). Flashforward sa tak do-

stáva nielen do textovej časti príbehu, ale zhmotňuje sa aj v rôznych vizuál-

nych detailoch jednotlivých panelov. Pozorný čitateľ tak nepotrebuje ty-

pické upozornenie „o niekoľko rokov neskôr“, ale sám je schopný vydedu-

kovať plynutie času a rozpoznať jednotlivé indície. Pred nami sa tak otvára 

zložitý príbeh, ktorý je pretkaný rozličnými typmi sekvencií a drobných de-

tailov, odkazujúcich na určitú historickú udalosť, rok alebo správu. Komik-

sová narácia je zložená z precízne vybraných fragmentov, ktoré dokážu pre-

svedčiť čitateľa o svojom obsahu. 

 

                                                             
53 „Jádro protikomunistické odbojové skupiny Černý lev 777, která po převratu v roce 1948 
působila na Milevsku a Sedlčansku, a které se komiks dotýká, tvořili tři muži: Jiří Řezáč, Ja-
roslav Sirotek a Bohumil Šíma. Když provedli spolu s dalšími kamarády pumové atentáty na 
sekretariáty KSČ, začal se mezi místními partajními funkcionáři šířit strach, což mohlo 
zkomplikovat prosazování bolševické politiky. Policii se nedařilo zjistit, kdo jsou viníci, a tak 
čím dál zuřivěji pročesávala kraj, přičemž se zajímala o každého, kdo by ji mohl přivést na 
stopu.“ (Drda, 2011, s.115) 

15 let ve stodole, Jiří Husák a 

Adam Drda. (Detail jedného 

panelu s mapovaním času  

v príbehu – datum  v ka-

lendári na stene  

alebo správy  

v novinách). 
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Ako môžeme vidieť zo zvolených obrázkov a popisu, ten istý fragment nará-

cie zastáva v príbehu niekoľko naračných funkcií a tak zároveň prepája ob-

sahovú i štrukturálnu stránku narácie. Fragment narácie nie je iba obyčajný 

panel komiksu, je to výsek, ktorý nesie konkrétnu informáciu z obsahu prí-

behu (napr. obraz starnúceho Václava Jakeša, ktorý nám z hľadiska obsahu 

prezrádza zmenu času viditeľnú na tvári hrdinu, ale aj emócie, ktoré sa 

v jeho tvári skrývajú). Ten istý obraz tak v uvedenom príklade je zároveň aj 

tzv. zoom in panel54 a teda je to typ fragmentu, ktorý sa z hľadiska obsahu, 

najlepšie hodí do sekvencie rozprávania. Takýmto spôsobom môžeme ko-

miksovú naráciu rozobrať ešte o niečo dôslednejšie a do väčšej hĺbky ako 

by to umožňovalo jednoduché rozdelenie na panely a medzery. Prostred-

níctvom síce navonok zložitého rozdelenia sme schopní nielen lepšie po-

chopiť využitie konkrétnych panelov a obrázkov, ale zároveň aj obsah, ktorý 

prinášajú.  

4.1 Fragmenty narácie a empirický divák 

Na predchádzajúcich stranách som sa snažila rozanalyzovať naračnú štruk-

túru komiksových príbehov vytvorených profesionálnymi komiksovými au-

tormi, ktorí prešli istým štúdiom vizuálnej kultúry a komunikácie. Mali teda 

istú alebo podstatnú vedomosť o tom ako využívať naráciu vo svoj pro-

spech, ako usporiadať fragmenty narácie, aby dávali zmysel a to najdôleži-

tejšie ako s týmito fragmentmi pracovať, aby nielen priniesli konkrétny ob-

sah a informáciu, ale taktiež aby udržali záujem čitateľa až po poslednú 

stránku príbehu. Ale ako využíva tieto fragmenty empirický divák? A o aké 

fragmenty v jeho podaní v skutočnosti ide? Je možné v nich nájsť odkazy na 

tzv. veľký naratív alebo sa jedná len o fragmenty a „malé naratívy“55, ktoré 

spomína Jean-Francios Lyotard (1984)? 

 

Týchto niekoľko otázok otvorilo priestor pre ďalšiu časť štúdie venovanej 

fragmentom narácie. Rada by som sa preto na nasledujúcich stranách zmie-

nila o študentských vizuálnych i textových naráciách, ktoré boli vytvorené 

počas výskumu v rámci medzinárodného projektu Creative Connections, 

o ktorom som sa už zmienila v prvej kapitole. Projekt sa uskutočnil medzi 

                                                             
54 Podľa kategorizácie naračných fragmentov, ktorú som rozobrala v predchádzajúcej kapi-
tole. 
55 „Veľký naratív je príbeh, ktorý zastáva status univerzálneho meta-naratívu a je schopný 
pojať mnohé iné príbehy s cieľom odhaliť ich skutočný význam. Veľké naratívy sa snažia to-
talizovať pole narácie tak, aby zorganizovali sled historických momentov a odhalili tak ich 
zmysel, avšak potláčajúc tak rozdiely. Veľké naratívy spájajú jednotlivé prvky paralelne, a 
to buď vo vzťahu k objektu alebo k ich rozprávačovi (modernizmus) tak, aby zjednotili uda-
losti do kompletnej histórie (napr. ľudského ducha a charakteru)“. (Reading, 1991, s.xxxiii) 
Tzv. „malý“ naratív je termín používaný francúzskym filozofom Jeanom Francoisom Lyotar-
dom (1984). V tomto zmysle videl v naratíve nekonečnú sériu heterogénnych udalostí 
a momentov narácie, ktoré odolávajú tomu, aby boli priradené a včlenené do veľkého na-
ratívu či meta-naratívu, pretože sú nespojité a fragmentované. Svojim spôsobom tak pri-
pomínajú jazykové hry.  
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inými aj na pražskom gymnáziu na Prahe 5 so študentmi vo veku 15 a 16 ro-

kov. Vypracovala som pre nich na základe pilotnej štúdie výskumný a vý-

tvarný projekt56, ktorý postupne prechádzal problematikou narácie: najprv 

od znaku a s ním spojenej denotácie a konotácie ako nevyhnutného za-

čiatku kódovania a dekódovania významu, potom cez sériovú kresbu a za-

chytenie plynúceho času, až napokon k samotnému komiksu a animácii. 

V tomto prípade som svoju štúdiu zamerala na študentské naračné mon-

táže, na študentov ako autorov a autorky príbehov.  

 

Vrátim sa však ešte k spomínanej pilotnej štúdii. Z nej nazbieraný materiál 

tvoril základ pre výskumné otázky týkajúce sa fragmentov narácie a ich vyu-

žívania empirickými divákmi. Študenti, ktorí navštívili v septembri roku 

2012 výstavu My Place v galérii Trafačka, boli vyzvaní, aby si vybrali jedno 

dielo z výstavy, ktoré ich zaujalo najviac, a pokúsili sa k nemu vytvo-

riť krátky príbeh respektíve námet na príbeh viažuci sa k dielu. V niektorých 

prípadoch boli zachytené aj konverzácie študentov priamo pred konkrét-

nym dielom. Komentáre a krátke príbehy tak neodhaľovali len to aké pocity 

a asociácie diela vyvolali v študentoch ako empirických divákoch57, ale od-

kazovali aj na iné príbehy, známe literárne postavy, prípadne témy, ktoré 

boli v umení, literatúre, filme či napríklad v divadle rozvíjané už niekoľko 

desaťročí či storočí. Pre ilustráciu uvediem niekoľko príkladov. 
 
„To byl takový ztroskotaný Robinson na ostrově, kde mněl jenom jednu velkou 

fotografii a pisátka. A tak si tam popisoval každý den, co viděl. Byla to taková jeho 

vzpomínka na civilizaci. Deník.“ (námet študenta na príbeh k dielu Aleny Kotzman-

novej, (obr.1) trafacka_pilot) 

 

Fotografia Aleny Kotzmannovej doplnená o ďalšie obrazy, pohľadnice či 

texty bola pre študentov zaujímavým podnetom ku konverzácii. Príbehy 

a komentáre k tejto fotografii neobsahovali len odkazy na slávneho stros-

kotanca Robinsona od Daniela Defoea, ale taktiež na novodobého Robin-

sona v podobe Toma Hanksa, stroskotaných pasažierov lietadla zo seriálu 

Lost, či americké filmy a seriály venované morským záchranárom a pátra-

cím výpravám. V komentároch sa vyjadrovali k smútku a istému nebezpe-

čenstvu, ktoré sálajú z fotografie, pretože podľa nich helikoptéra prichádza 

                                                             
56 Postup výskumu ako aj výtvarného projektu je popísaný v nasledujúcej kapitole. 
57 Ďalšie špecifikum výstavy bolo, že študenti nemali k dispozícii žiadnu informáciu o diele 
prípadne autorovi diela. Vystaveným prácam chýbali popisy a tak boli vo vnímaní konkrét-
nych obsahov odkázaní sami na seba. 
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z neúspešného pátrania. Iný pár študentov mal zase pocit, že posádka heli-

koptéry sama potrebuje pomoc, pretože klesajú nadol „nebezpečne 

rýchlo“. Na jednej strane sme teda mali príjemné autorkine spomienky na 

more, na strane druhej obavy, rešpekt a vyhrotené situácie, ktoré sa s mo-

rom spájali pri vnímaní diela samotným študentom. Autorkin prístup k ob-

razom mora by bolo možné prirovnať k očakávaniu objaviteľov a moreplav-

cov od nekonečného oceánu, ktorý skrýva príjemné dobrodružstvo. Štu-

dentom sa však vynárali nielen obrazy z letných dovoleniek, ale aj obrazy 

úzkosti a strachu z neskrotnej a neprebádanej vodnej plochy. 

 
„Za dveřmi je místnost, kde je mnoho ptáků a když se dveře otevřou tak ptáci vylítají 

a pak tu po nich zůstává to zachycené peří kolem dveří.“ (z komentáru študentky 

k inštalácii vtáčieho peria, trafačka_pilot) 

 

Jedným z ďalších príkladov, ktorý som z pilotnej štúdie vybrala je tzv. tri-

násta komnata. Prvá skupina študentov, s ktorou som sa počas pilotnej štú-

die stretla, mala z technických dôvodov možnosť navštíviť len jednu 

miestnosť galérie. To spôsobilo ešte väčšiu zvedavosť a premýšľanie nad 

tým, čo sa skrýva za uzamknutými dverami, ktoré sú navyše „obdarené pe-

rím“. Uzamknuté miestnosti sa tak stali trinástou komnatou ako z roz-

právky, ktorá skrývala tajomstvo galérie. Dvere k ďalším miestnostiam boli 

bránou nielen k ďalším tajomstvám výstavy, ale aj do zakázanej trinástej 

komnaty, ktorá schováva strašidelné obrazy a možno aj okrídlených démo-

nov z Gogoľovej poviedky Vij. Pritom obraz uzamknutých dverí ako brány 

k tajomstvu nie je ničím nezvyčajným a často ho nájdeme napríklad v de-

tektívnych príbehoch (napr. The mystery of the yellow room od Gastona Le-

rouxa, Vražda na ulici Morgue od Edgara Allana Poea58) alebo aj v rozpráv-

kach (napr. Koralína, O zhavranelých bratoch), kedy uzamknutá miestnosť 

nemusí mať len podobu konkrétnej izby alebo miesta, ale môže sa nachá-

dzať aj v samotnej postave a tajomstve, ktoré musí ukrývať a chrániť. 

 
„Tak tohle by mohlo znázorňovat dvou sousedů na samotce, kteří tak už sice 

nějakou tu dobu žijí, ale spolu už nemluví. Stejně se nemají moc v lásce. Je to taková 

ignorace. A z té ignorace a samoty uschli.“ (komentár študenta, trafačka_pilot) 

 

Sme si blízko a predsa sme tak ďaleko. Nemožnosť spojenia, komunikova-

nia či strata spojenia, to sú témy a obrazy rezonujúce okolo diela, ktoré 

bolo zhmotnené do dvoch suchých rastlín v identických nádobách. Pri slo-

vách študenta som si spomenula na literárne dielo od Svetozára Hurbana 

Vajanského, Suchá ratolesť. Nepredpokladám, že študent túto knihu čítal, 

ale napriek tomu popísal podobnú situáciu, akú vykresľuje Vajanský. V tej 

dobe napäté maďarsko-slovenské vzťahy. Dvoch susedov, ktorí sú si blízko 

                                                             
58 Tzv. detektívne príbehy, ktoré dnes označuje termín – záhada uzamknutej miestnosti. 

Fotografie prác z galérie  

Trafačka, výstava My Place. 
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a predsa k sebe nevedia nájsť tú správnu cestu na rozhovor. Podobné ob-

razy však môžeme nájsť aj v o niečo „mladších“ dielach (napr. komiks Pro-

past od Zuzany Andělovej rozvíjajúci obrazy emočnej blízkosti i vzďaľovania 

sa, film Lost in Translation (Stratený v preklade) ako film o hľadaní niekoho, 

kto by vám rozumel alebo taktiež aj tematika výstavy Evy Koťátkovej59 v ox-

fordskej galérii Modern Art s názvom A Storytellers´ Inadequacy zaobera-

júca sa nemožnosťou komunikácie a uväznením v malom priestore). 

 

To bolo iba niekoľko príkladov zo študentských komentárov a uvažovaní 

priamo pred jednotlivými dielami výstavy. Keď som sa však pokúsila nazrieť 

na komentáre a námety na príbehy o niečo dôkladnejšie, objavovali sa 

ďalšie a ďalšie príbehy s podobnými obrazmi ako popísali študenti. Príbehy 

tak pripomínali patchwork zložený z výstrižkov z veľkých naratívov, z obra-

zov s podobným vzorcom, ktoré putujú kultúrou. Nebolo nutné zisťovať, či 

študenti čítali konkrétne literárne dielo, komiks alebo videli inú výstavu, 

pretože s podobnými alebo pretransformovanými obrazmi sa mohli stret-

núť prakticky kdekoľvek: ako deti v rozprávkach, ako študenti v učebniciach 

dejepisu, literatúry a výtvarného umenia, avšak predovšetkým prostredníc-

tvom populárnej kultúry – filmov, videoklipov, seriálov, reklamy, internetu 

atď. V konečnom dôsledku som sa už o podobnej „sérii“ opakujúcich sa ob-

razov zmienila v podkapitole venovanej snovej sekvencii, v popisovaní tigra 

ako opakujúceho sa obrazu v konkrétnych snových vyobrazeniach. Na na-

sledujúcich stranách sa teda budem venovať študentským vizuálnym a tex-

tovým naráciám, pri ktorých štúdii som sa zamerala nielen na analýzu 

štruktúry narácie a identifikovanie naračných fragmentov, ale aj na kultú-

rou putujúce respektíve importované obrazy a  fragmenty, ktoré by sa 

v prácach mohli objaviť. 

 

4.2 Vizuálna kultúra a importované fragmenty narácie 

Predtým ako zadefinujem pojmy importované obrazy a fragmenty je po-

trebné bližšie si popísať termín vizuálna kultúra, ktorá je koniec koncov ich 

zdrojom. Prostredníctvom vizuálnej kultúry sú niektoré fragmenty už do na-

račnej štruktúry študenta (empirického diváka) importované. A tak by sa 

dalo povedať, že študent nečíta, ale ani nereaguje na dielo ako divák s „ne-

vinným okom“ a ničím nedotknutým vnímaním.  

 

Pre samotné pochopenie termínu „vizuálna kultúra“ je potrebné nazrieť 

najprv na to, ako je termín „obraz“ respektíve adjektívum „vizuálny“ chá-

paný a zaradený do súčasného kontextu. Vyberiem niekoľko náhľadov 

z preštudovanej literatúry: obrazy sú v súčasnosti nesmierne dôležité pri 

                                                             
59 http://www.theguardian.com/artanddesign/2013/dec/08/eva-kotatkova-modern-art-
oxford-review 
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tvorbe identity a zhromažďovaní a šírení vzdelania a informácií (Chaplin, 

1994); verbálne sa stáva zároveň vizuálnym a logicky vizuálne je taktiež ver-

bálnym – a tak používanie jazyka sa stáva obrazovou skúsenosťou (Seppä-

nen, 2006); naše vnímanie obrazu je však poznamenané a doslova posad-

nuté minulosťou – obrazmi, s ktorými sme už mali predtým „skúsenosť“ 

(Goodman, 2007); prostredníctvom obrazov a cez obrazy konštruujeme 

samých seba (Slater, 1995); obrazy a vizuálna produkcia sú v súčasnosti jed-

noducho manipulovateľné a opakovateľné (Rochlin, 1997), ale rovnako aj 

pohlcujúce (Doheney-Farina, 1996); seba-referenčné, „lákavé a zvodné“ 

(Baudrillard, 1988).  

 

Ale čo si teda pod pojmom vizuálna kultúra máme predstaviť? Brent Wilson 

nahliada na vizuálnu kultúru ako na „rhizóm, nekonečný rozrastajúci sa 

„podzemný“ systém“ (2000, s.31), ktorý môže byť ľahko prepojený s ostat-

nými systémami a ktorý je nám už známy z predchádzajúcich kapitol. 

V tomto ponímaní je mimoriadne významný kontext, s ktorým je vizuálna 

kultúra úzko spojená. Ako uvádza aj Malcolm Barnard (1998), vizuálna kul-

túra nemôže byť študovaná oddelene od jednotlivých faktorov, ktoré ju 

ovplyvňujú a pomáhajú jej vzniku. Barnardova definícia je snáď najkom-

plexnejšia, keďže sa snaží popísať obe zložky pojmu zvlášť a napokon sú-

časne. Vizuálny alebo vizuálne je pre neho: 

 
 „čokoľvek vizuálne vyprodukované, interpretované a vytvorené človekom, ale záro-

veň čomu bol priznaný funkčný, komunikatívny alebo estetický zámer“ (Barnard, 

1998, s.18). Na druhej strane kultúru vníma ako „označujúci systém spoločnosti – 

inštitúcie, hodnoty, viera, objekty a postupy, prostredníctvom ktorých je spoločnosť 

vizuálne produkovaná a reprodukovaná“(1998, s.7). 

  

Následne vymenúva celý zoznam možných zhmotnení vizuálnej kultúry: 

móda, textil, keramika, kaderníctva, holičstvá, reklama, verejný a osobný 

priestor, automobilový priemysel, dizajn, architektúra, záhradný dizajn, 

korporátne a populárne obrazy, film, televízia, počítačové prostredie, inter-

net, hry, noviny, časopisy, typografia, produkty rôznej povahy a ich balenia. 

Paul Duncum sa snaží zosumarizovať tento termín do nasledovnej definície:  

 
„Termín na jednej strane implikuje pojem vizuálne, teda odkazujúce k vizuálnym ar-

tefaktom, ktoré však nie sú prepojené len s vnímaním prostredníctvom zraku, (ale 

zahrňuje aj sluch, čuch, hmat, chuť) a termín kultúra, teda pojem, ktorý sám nazna-

čuje nielen záujem o artefakty samotné (ale jednotlivé kontexty, ktoré sú s kultúrou 

alebo vizuálnou kultúrou spojené – spoločnosť a spoločenské pomery, v ktorých sú 

artefakty vytvorené, distribuované a používané). Obrazy sú nazerané v ich kontextu-

álnej bohatosti ako súčasť neustále prebiehajúceho spoločenského diskurzu, ktorý 

zahŕňa ich vplyv na spoločenský život“(2001, s.106).  

 



101 
 

Z popísaných definícií60 a charakteristík je zrejmé, že vizuálna kultúra je sú-

časťou každodenného života človeka a je schopná prostredníctvom svojich 

obrazov spoluvytvárať hodnoty, názory, pohľady, postoje, vieru i dokonca 

konštruovať identitu. Práve z týchto dôvodov Paul Duncum (2001) navrhuje 

nutnú zmenu vo výtvarnej výchove a vyzýva k jej zameraniu na vizuálnu 

kultúru, pretože aj náš každodenný život je neprestajne spojený s „vizuál-

nym“. 

 

V tomto ponímaní sú obrazy vizuálnej kultúry vytvárané, vnímané, reprodu-

kované, zostávajú v divákovej pamäti a v príhodnej chvíli sa opäť vynárajú 

a sú tak porovnávané s novými vnímanými obrazmi či s obrazmi, ktorých je 

divák počas tvorivej činnosti autorom. V rámci tvorby vizuálnej narácie sú 

to teda obrazy (literárne alebo vizuálne), ktoré diváci (v konkrétnom prí-

pade študenti, ktorí sa zúčastnili výskumu) vnímali a uložili sa v ich pamäti 

natoľko, aby sa opäť vynorili a stali sa v mierne transformovanej podobe 

súčasťou ich vlastnej vizuálnej narácie. Tieto obrazy vizuálnej kultúry pome-

novávam ako importované obrazy a  fragmenty (teda spontánne a priro-

dzené využívanie vžitých a prebratých naračných tém, fragmentov a štruk-

túr61 pri sprostredkovaní konkrétnej informácie či významu). Na jednej 

strane teda máme tému a myšlienku narácie, a na strane druhej gramatiku 

narácie (pravidlá a možnosti usporiadania a ohýbania kódov a fragmentov). 

Sú to teda obrazy a fragmenty narácie, s ktorými divák respektíve čitateľ už 

mal predtým „skúsenosť“, a ktoré sa z rôzneho dôvodu pre diváka stali na-

toľko výrazné, že zostali v jeho pamäti. Importované obrazy a fragmenty 

tak ovplyvňujú to ako bude divák rozprávať príbeh, ktorého je autorom – 

na ktoré udalosti sa zameria a ktoré z príbehu vypustí, akú zvolí naračnú 

štruktúru, aký bude zámer jeho príbehu a pod. Jednotlivé naračné postupy 

sa tak učíme už prostredníctvom iných naratívov, s ktorými prichádzame do 

kontaktu.  

 

Čo si teda môžeme pod importovanými obrazmi a fragmentmi narácie 

predstaviť? Jednak témy a obrazy podobné tým, ktoré som opísala na pred-

chádzajúcich stranách – obrazy, ktoré putujú kultúrou a sú prostredníctvom 

narácie ďalej rozvíjané a obmieňané – témy a obrazy príbehov, ktoré už ke-

dysi boli opísané, zaznamenané a stali sa inšpiráciou pre ďalšie príbehy 

a obrazy-texty. Ale rovnako aj fragmenty narácie, ktoré do seba empirický 

                                                             
60 Ako ďalšia z možných definícií, s ktorou sa pri štúdii termínu „vizuálna kultúra“ môžete 
stretnúť je Mirzoeffova (1999) snaha o uchopenie tohto slovného spojenia, kedy vizuálnu 
kultúru vníma ako vizuálne udalosti a momenty, v ktorý konzument hľadá informáciu, vý-
znam alebo pôžitok, pričom tieto vizuálne udalosti sú v spojení s vizuálnou technikou, teda 
akoukoľvek formou prístroja.  V tomto smere však definícia vylučuje vnímanie obrazov bez 
vizuálnej techniky (ktoré je taktiež možné) a využíva termín konzument, ktorý vylučuje 
možnosť a schopnosť ďalej s týmito obrazmi pracovať a obrazy ďalej vytvárať.  
61 V zmysle jednotlivých popísaných časových a priestorových výsekov z narácie. 
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divák časom obsiahne z bežnej komunikácie, z galérie, televízie, filmov, re-

klám, komiksov a ďalších médií. Avšak tieto fragmenty narácie bývajú auto-

maticky spojené s určitým obsahom (napr. zoom in panel v komikse prí-

padne zoom in záber vo filme spojený s emóciami a pre dej dôležitými de-

tailmi, flashback a flashforward spojené s časovou manipuláciou a pre dej 

nevyhnutnými skokmi a preskokmi pomalých a nepodstatných momentov 

z príbehu). Jedná sa teda o obrazy a fragmenty, ktoré empirický divák už 

mal možnosť vnímať, s ktorými sa už stretol napríklad i počas bežného dňa 

a „relaxovania“ pred televíziou alebo v kine.  Môžeme ich pokladať za ob-

razy, s ktorými divák alebo čitateľ porovnáva nové obrazy, s ktorými sa 

stretne vďaka vizuálnej kultúre takmer všade (vo filmoch, animáciách, ko-

miksoch, ilustráciách, video hrách, v galérii, v knihách a pod). Rovnako však 

tieto obrazy a fragmenty narácie študenti využívali aj pri vytváraní a kon-

štruovaní vlastných príbehov ako si ukážeme na nasledujúcich analýzach 

študentských prác vizuálnej ale aj textovej povahy. 

 

4.3 Päťdesiatšesť príbehov, päťdesiatšesť62 problémov 

4.3.1 Cesta a problém 

Cesta a prekonanie určitého problému či prekážky je snáď najklasickejšia 

štruktúra narácie, s ktorou sa bežne stretávame každý deň. Nemusí byť vý-

lučne spojená s rozprávkami, mytologickými príbehmi či s počítačovými 

hrami ako sme si opísali už v predchádzajúcej kapitole. Je to modelová kon-

štrukcia, ktorú najčastejšie využívame v konverzáciách s priateľmi a do-

konca aj v našich snoch ako sa ukázalo v jednom z výskumov snov fínskych 

bádateľov Anttiho Revonsuoa a Katji Valli (2003, 2009). Ich študenti boli 

požiadaní, aby si v dobe výskumu zapísali každé ráno sen/sny, ktorý/é si za-

pamätali z „presnenej“ noci. Po analýze štruktúry týchto zápisov a snových 

denníkov sa ukázalo, že sny, ktoré si účastníci výskumu z noci zapamätali, 

zahrňovali najčastejšie boj alebo prekonanie problému rôznej formy. Ne-

muselo ísť priamo o nočné mory a boj s príšerami, ale o situácie, v ktorých 

riešili napríklad zložitú matematickú úlohu alebo sa pohádali so svojim nad-

riadeným. Sny tak očividne nie sú nádhernými miestami nášho úteku pred 

realitou, ale keď spíme, sú len ďalšou obmenou toho, s čím sa stretávame 

každý deň. Sú tak trochu upraveným zrkadlom našich bežných situácií alebo 

podľa názoru spomínaných výskumníkov akousi prípravou na situácie, 

v ktorých musíme riešiť a prekonávať problémy rozličnej povahy počas 

nášho bežného dňa.  

 

Problematikou príbehov zameraných na riešenie určitého problému sa zao-

beral aj Jonathan Gottschall napríklad v publikácii The Storytelling Animal. 

                                                             
62 Výskumu za zúčastnilo 32 študentov, ktorý vytvorili celkovo 56 narácií: 21 v textovej po-
dobe, 28 komiksov a 7 animácií. 

„Tu skočí vlk s pazúrmi a vy-

cerí zuby. Kozliatka kadiaľ 

jedno, kadiaľ druhé — a vlk 

za nimi! Pokryli sa mu, ktoré 

pod lavičku, ktoré pod oh-

nisko, ktoré do pece, ktoré do 

sopúška.  Ale ich on vyňuchal 

a pohltal. Iba n„Tu skočí vlk s 

pazúrmi a vycerí zuby. Koz-

liatka kadiaľ jedno, kadiaľ 

druhé — a vlk za nimi! Pokryli 

sa mu, ktoré pod lavičku, 

ktoré pod ohnisko, ktoré do 

pece, ktoré do sopúška.  Ale 

ich on vyňuchal a pohltal. Iba 

najstaršie ešte za prva času 

vopchalo sa do stupky a vlk 

ho tam nenašiel.“ (Kozliatka, 

zo zbierky Pavla Dobšinského) 

 

„Potom som moju krajinu na 

tieto pusté hory zaklial a 

vášho otca tak preklial, aby 

nikdy nebol šťastný. (...) Ale 

ešte voľačo musíte vykonať. 

Najmladší z vás mi hlavu 

zotne.“ Dlho oni na to privoliť 

nechceli; ale im starec napo-

kon rozkázal a ten najmladší 

mu ju sťal. V tom ako mu 

hlava odpadla, on sa na 

prach rozsypal, zámok pustý 

sa prepadol i s ním; ale na 

miesto toho stála okolo nich 

odkliata krajina s trinástimi 

zámkami.“ (Dvanásti bratia a 

trinásta sestra, zo zbierky 

Pavla Dobšinského)ajstaršie 

ešte za prva času vopchalo sa 

do stupky a vlk ho tam nena-

šiel.“ (Kozliatka, zo zbierky 

Pavla Dobšinského) 
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V štúdii tohto fenoménu udáva nespočetne veľa príkladov toho ako my 

„homo sapiens sme v svojej podstate fixovaní na riešenie problému, ktorý 

využívame ako centrálnu konštrukciu  našich príbehov“ (2013, s.44). Jeho 

výskum medzi neškolopovinnými deťmi a nimi vytvorenými príbehmi len 

potvrdil jeho predpoklad. Deti uvádzali príbehy, kedy dievčatko muselo bo-

jovať so zlým krokodílom, šampión v boxe nevládal dokončiť zápas alebo 

keď sa malý Batman stratil a jeho mamička ho nemohla nájsť. Koniec kon-

cov už rozprávky a príbehy, ktorými sa snažíme uspať alebo pobaviť naše 

deti sú založené na podobnom fenoméne. Dobré a zlé postavy, riešenie 

problémovej situácie, dokonca ohrozenie života, strach a hororové mo-

menty sú na pravidelnom poriadku nielen v moderných príbehoch pre deti 

a mládež, ale sú v rozprávkach, mýtoch či legendách prítomné už od samot-

ného začiatku. Vezmime si príklad snáď najznámejších rozprávok, ktoré 

nám prídu na um ako prvé: Červená Čiapočka (zjedená zlým vlkom), Popo-

luška (týraná nevlastnou matkou a sestrami), Šípová Ruženka (prekliata na 

storočný spánok), Snehulienka (otrávená macochou), Malá morská víla (pri-

chádza o hlas a nakoniec sa mení na morskú penu), Cínový vojačik (prekoná 

strastiplnú cestu, aby sa vrátil domov a bol nakoniec roztopený v krbe so 

svojou baletkou) a v podobných príkladoch by sme mohli pokračovať do ne-

konečna.  

 

Rovnaký vzorec zachovávajú aj naše ľudové rozprávky a poviedky. V príkla-

doch ako sú Kozliatka alebo Dvanásti bratia a trinásta sestra môžeme nájsť 

nielen šťastný koniec a vtipné momenty a postavičky, ale rovnako situácie, 

za ktoré by sa nehanbil ani žiaden triler. Čudovať sa preto podobnému 

vzorcu „problémov a život ohrozujúcich situácií“ v príbehoch študentov je 

snáď zbytočné63, keďže sme takýmto typom narácií kŕmení doslova na kaž-

dom rohu a od začiatku nášho života. Mohli by sme tak v tomto fenoméne 

vidieť aj vplyv veľkého naratívu na hlavnú štruktúru príbehu. Tá je obmie-

ňaná rôznym spôsobom, avšak vždy zachovávajúc si problémové situácie 

pre svojho hrdinu alebo hrdinku. Tejto štruktúre sa podvedome učíme už 

od samého detstva a ešte si ju pripomenieme v študentských príbehoch, 

ktoré budú nasledovať na ďalších riadkoch a stranách. 

 

Na prvej hodine sme so študentmi skúmali to, aké príbehy je možné prepo-

jiť s jedným obrazom. Podrobná analýza jednotlivých znakov a zložiek vy-

braných obrazov z projektovej databázy64, mala študentov priviesť 

k ďalšiemu premýšľaniu nad dielom, avšak v podobe súvislého príbehu 

alebo krátkeho rozprávania. S niektorými príbehmi ste sa už mali možnosť 

oboznámiť v prvej kapitole, teraz uvediem ďalšie dva príklady. 

                                                             
63 A môžeme ho prakticky očakávať v príbehoch akejkoľvek vekovej kategórie. 
64 Menovite to boli práce: Alena Kotzmannová – Shopping is my hobby, Sylva Francová – 
Na sídlišti, Markku Laakso – Coffee Break, Jaakko Heikillä – Mirja by the river. 
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„Byla jednou jedna dívka.  Říkejme jí Nasťa. Macecha jí vyhnala z domu, a tak si 

vzala věci nutné k přežití a na saních se vydala na bezpečné místo, kde přenocuje. 

Když se „zabydlela“ a rozdělala oheň, přiřítil se zmatený a udýchaný Elvis.  Nevěděl 

kudy kam.  Nastě se přítomnost cizího muže nelíbila, ale její dobré vychování jí ne-

nechalo nechat ho na holičkách. Elvis přisedl a s teplým čajem v rukou jí odvyprávěl 

svůj příběh, jak byl zrovna na cestě za svou sestrou na svatbu. Jenže po cestě se mu 

splašil kůň, který ho shodil na zem a sám pak utekl do lesa. Nasťa se zaujetím poslo-

uchala a soucítila s ním. Elvis byl ohromen její krásou a něžností.  Pokukoval po ní, 

ale Nasťa dělala, že nevidí. Začalo se stmívat a atmosféra houstla. Elvis pochopil, že 

přitažlivost není vzájemná a tak se rozhodl jít. Nasťa mu ukázala směr a už se nikdy 

neviděli.“ (Ztracen v neznámu, Aneta65) 

 

„Kail seděl v pokoji, který byl dříve jeho útočištěm, místem, kde si mohl dělat vlastně 

cokoli. Dříve barevné stěny (byly polepené nesčetným množstvím plakátů s oblíbe-

nými herečkami a auty), teď byly holé a v místech, kde dříve jeho plakáty visely 

světlejší. Na zemi dřív měl koberec, huňatý a tmavě modrý, ale teď zbylo jen poškrá-

bané linoleum.  Jeho pokoj byl stejně prázdný a ponurý jako celý třípokojový byt, 

kde vyrostl a s rodiči a sestrou zažil zlé i dobré časy.  Zvedl se a přešel do vedlejšího 

pokoje, který tolik let obývala jeho sestra.  Stěny byly meruňkové a stejně prázdné 

jako ty v jeho pokoji. On to však neviděl. Nedíval se na přítomnost, ale hleděl do mi-

nulosti. Viděl dva medvědy sedící na sestřině ustlané posteli s bílým povlečením, a 

sestru jak se k nim sklání, plavé vlasy padající do obličeje a nabádá je, aby dávali na 

její pokoj pozor, než se vrátí ze školy. Za oknem bylo ještě tma a Kail zatím co na 

sestru čekal, bezmyšlenkovitě sledoval panelák naproti. Ve všech oknech se svítilo a 

on viděl rodiny, jak spolu vesele debatují, sedí před televizí, chystají se do práce. 

„Musíme jít Kaile“. 

Vrátil se do přítomnosti a otočil se k sestře. Teď už nebyla malá holčička, která si 

hraje a povídá s medvídky, ale dospělá žena. 

„Hned Jessie, za chvíli tam budu“, přikývl. 

„Třeba se sem někdy vrátíme“, usmála se na něj.“ (Vzpomínky, Terézia66) 

 

V študentských prácach som sa stretávala ešte s jedným hlavným znakom 

rozoberaných tém a obrazov – cesta, a to nielen ako zmena polohy, ale tak-

tiež ako mentálna zmena a zmena myslenia. Cesta ako zmena v oboch uve-

dených ukážkach má pomerne silné postavenie. Nasťa sa vydáva po vy-

hnaní z domu na putovanie nevľúdnou zasneženou krajinou, usadí sa na sa-

mote v lese. Kail spomína na svoje detstvo a my sa dozvedáme o jeho men-

tálnej a fyzickej premene, ktorou prešiel – dospel, presťahoval sa. Už 

v predchádzajúcej kapitole sme sa mali možnosť oboznámiť s konštrukciou 

príbehu ako cesty. Dá sa pokladať za jednu z klasických konštrukcií narácie, 

ktorá je využitá napríklad v mnohých mýtoch, legendách a eposoch a prak-

ticky sa v rozprávaní využíva dodnes. Preberajú ju príbehy nielen písomnej 

                                                             
65 Príbeh vytvorený k dielu od Markka Laaksa, Coffee Break (1.stretnutie k výskumnému 
projektu). 
66 Príbeh vytvorený k dielu od Sylvy Francovej, Na sídlišti (1.stretnutie k výskumnému pro-
jektu). 
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povahy, ale objavuje sa dokonca aj v mnohých videohrách ako Oblivion, 

Skyrim alebo Alan Wake, kde hlavný hrdina musí prejsť určitou zmenou 

(mentálnou, fyzickou) a zároveň cestuje rôznymi miestami svojho virtuál-

neho sveta. Opäť teda ani v  prípade „cesty“ nejde o novú konštrukciu, ale 

o formovanie narácie, ktorá býva často opakovaná v nami vytvorenými a 

tvorenými príbehmi. Na druhej strane je cesta mnohokrát kombinovaná 

s fenoménom „problému“  a prekážok, ktoré musí hrdina zdolať. Problémy 

a prekážky sme mali možnosť vidieť na príklade študentského príbehu Ztra-

cen v neznámu a v ďalších podobných naratívoch z tejto vyučovacej jed-

notky. Ale s podobnou konštrukciou sa stretneme aj na príkladoch vizuál-

nych narácií, ktorým by som sa na nasledujúcich riadkoch chcela venovať. 

4.3.2 Vizuálne príbehy cesty, príšer a nešťastnej lásky 

Na nasledujúcich stranách by som chcela rozobrať tematiku a použité ob-

razy v študentských príbehoch vizuálnej povahy z projektu, konkrétne nará-

cie využité v komiksoch a animáciách. Výskumný projekt komiksu a narácie 

vo výtvarnej výchove bol pripravený tak, aby študenti prešli v prvej polovici 

projektu určitou prípravou na vizuálnu naráciu, ktorá je svojim spôsobom 

možno zložitejšia ako narácia textová. Táto príprava mala formu napríklad 

analýzy obrazu (denotácia, konotácia) a vytvorenie textového rozprávania 

k vybranému dielu, sériovej kresby figúry a figúr v pohybe, tvorivej analýzy 

naračnej štruktúry komiksových prác a krátkeho scenára a storyboardu pre 

komiks a animáciu. Keďže študenti mali rôzne vedomosti o komikse (väčši-

nou veľmi základné),  spomínaná príprava im mala umožniť nové pohľady 

na chápanie komiksu ako príbehu, ktorý má svoje možnosti i mimo panel 

a nemusí sa držať zaužívaných konvencií a stereotypov67. Jednotlivé fázy 

projektu pripravovali študentov na vytvorenie vlastného súvislého príbehu 

v podobe komiksu a animácie. 

 

                                                             
67 O stereotypnom pohľade na komiks svedčia aj mnohé výpovede študentov. Napríklad 
po úvodnej otázke „aké poznáte komiksy?“ boli časté odpovede spojené s americkými ma-
instreamovými komiksami (Batman, Superman, Spiderman, Xmen) alebo s komiksovými 
stripmi (Peanuts, Calvin a Hobbes) a komiksami pre detské publikum (Čtveřlístek). Našla sa 
však aj študentka (Fany), ktorá prejavila znalosť súčasného českého komiksu (napr. v roz-
hovore často spomínala zbierku komiksov Ještě jsme ve válce). Mimo tento výskumný pro-
jekt sa stretávam často aj s názormi žiakov a študentov, kedy tvrdia, že „komiks je iba pre 
deti“ alebo „to (komiks) je hlúposť“. 
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Základom pre konštrukciu komiksového príbehu sa mala stať snová sekven-

cia68, ktorá však študentov nemala obmedziť len na sny a nočné mory, ale 

jej zakomponovanie bolo možné vo forme hraničných situácií, krátkych 

predstáv alebo denného snenia postavy. Samotnej individuálnej tvorbe 

predchádzala práca v malých skupinkách, vytvorenie hlavného hrdinu 

a jeho krátkeho príbehu, ktoré prechádzalo do tvorby storyboardu a komik-

sovej strany. Podobný postup bol využitý aj pri tvorbe animácie, kedy však 

študenti mali voľnosť v tematike i naračnej štruktúre. V prípade animácie sa 

jednalo o poslednú vyučovaciu jednotku, v ktorej mali využiť nielen svoje 

schopnosti empirického diváka, ale i skúsenosti a znalosti nazbierané 

z predchádzajúcich vyučovacích jednotiek projektu. 

 

Aký chceme (ne)byť   

Zoznámte sa: 
„Moje meno je Ema a prakticky som ešte dieťaťom. Žijem s mojou matkou (dílerkou 

drog) a nemám žiadnych kamarátov. Často snívam o tom, že žijem normálny život 

ako ostatné deti.“ 

* 

„Dolores, 21 ročná, je študentkou práv. Vedie život rozpoltenej osobnosti, keď sa 

ako dr. Jekyll mení na zlú pirátku, ktorú zaujímajú len peniaze“. 

* 

„Patrícia je mladá začínajúca modelka, je krásna, štíhla, no kvôli tomu, aby sa ako 

modelka presadila takmer prichádza o zdravie a zdraví rozum“. 

* 

„Ferenc má 32 rokov. Je inštalatér, ale nie je veľmi pohľadný. Je nízkej svalnatej po-

stavy s nepríjemným ochlpením po celom tele. Má strach s hmyzu, ktorý sa často 

zhmotňuje v jeho nočných morách“.69 

 

Predstavte si, že riešite podobnú úlohu ako študenti a máte vytvoriť hlav-

ného hrdinu príbehu. Ako bude vyzerať a správať sa? Bude tak trochu va-

šim odrazom alebo naopak niekým, kým by ste sa nikdy nechceli stať 

a z koho by ste si mohli tak trochu i uťahovať? I pre profesionálnych auto-

rov komiksov či literárnych diel je pomerne typické vkladať postavám cha-

rakteristické črty, ktoré najlepšie poznáme – a to sú tie naše alebo tie, 

ktoré vnímame dlhodobo ako negatívne a pre nás nepríjemné70. Na druhej 

                                                             
68 Jej použitie je bližšie popísané v časti venovanej importovaným fragmentom. 
69 Príklady krátkych opisov postáv zostavené zo študentských poznámok k tvorbe komiksu. 
70 Jedna skupina študentiek sa zamerala vyslovene na vytvorenie hlavnej postavy, ktorá by 
bola zmesou ich vlastností, postojov a prianí. Ich hlavná hrdinka sa tak stala kolážou rôzno-
rodých často i protichodných vlastností (Ema má ružové šaty, bieleho koňa a dogu, rada 
číta knihy a fotí fotografie na svoj polaroid, ale nemá žiadnych kamarátov). Neskôr si túto 
postavu individuálne upravovali, podľa svojich ďalších zámerov s príbehom postavy. (Napr. 
jedna z výpovedí o Eme: „(Ema) vznikla přispěním každé z naší skupinky. Původně jí mělo 
být sedm, nakonec jsme se shodli, že 16-17 bude lepší. Bydlí v polorozpadlém baráku spo-
lečně s matkou, která je...ehm... divná. Ve škole nemá kamarády a cítí se sama. Útěchu na-
chází v knížkách a focení.“ (Tereza, úryvok z komentáru na blogu)). Podobné transformácie 

Fotografie z hodiny venova-

nej tvorbe hlavnej postavy 

komiksového príbehu. 
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strane však, naša predstava o tom, aký by sme chceli byť a ako by sme ne-

chceli, aby nás vnímali a videli tí druhí je často ovplyvnená práve tým, čo 

prezentujú médiá a aký „ideálny obraz“ prinášajú. Keď v minulosti bol ob-

raz ideálneho vzhľadu a krásy prezentovaný výtvarným umením, filozofiou, 

literatúrou (napr. grécky ideál krásy, Mona Lisa, frivolné maľby ženského 

tela z obdobia rokoka), s príchodom masovokomunikačných prostriedkov 

sa tejto úlohy chopili predovšetkým masmédia a začali ponúkať obrazy 

a predstavy o tom, čo je ideálne a čo naopak nie. Dospeli tak k vytváraniu 

mýtu, tak ako ho spomína napríklad Roland Barthes (2004) vo svojej roz-

prave Mytológie. Pre porovnanie uvediem aspoň niekoľko z jeho príkladov 

zameraných na krásu, vzhľad a správanie. Barthes rozoberá napríklad tvár 

Grety Garbo, ktorá sa stávala pre diváka extázou a vyvoláva mystické pocity 

zatratenia. Porovnáva ju s obrazom tváre Audrey Hepburn, ktorá zostala 

dodnes obľúbeným vyobrazením populárnej kultúry. Časopis Elle podľa 

neho prináša dokonalý mytologický poklad, nielen čo sa týka vzhľadu, ale aj 

správania (pôrodnosť a úspech ženských spisovateliek) a našich každoden-

ných aktivít (príprava a vzhľad jedla, pranie oblečenia). Pri popise vtedaj-

ších mýtov tak nečerpal len z dodnes populárneho ženského časopisu Elle, 

ale aj z filmov, televízie, reklám a podobných manufakturovaných obrazov. 

S obdobnými obrazmi a príbehmi, ktoré médiá ponúkajú sa stretávame aj 

dnes. Stačí sa pripojiť na internet, zadať do prehľadávača heslo „ideál 

krásy“ a zahltí nás nespočetne veľa článkov o tom ako má vyzerať správna 

mladá žena a muž, čo majú jesť, aké voľno-časové aktivity majú preferovať, 

aké produkty používať. Preto čo hovoria dnešné médiá bolo v mnohých prí-

padoch odzrkadlené aj v študentských naratívoch71. Vypožičala by som si 

pri tejto príležitosti od Marshalla McLuhana (1997), mediálneho teoretika, 

citáciu, ktorá je v súčasnosti platná snáď celosvetovo.  

 
„Reklama, komiks a filmy nie sú kódmi, ale základným jazykom. Fakt, že jeho gra-

matiku sme ešte nezačali učiť je tak prirodzený ako pre negramotného človeka igno-

rovanie písomných a vizuálnych módov jeho jazyka“ (s.272).  

 

Naratívy populárnej kultúry sú neprestajne využívané a obmieňané (a ne-

mám na mysli len samotné médiá, ale práve študentov, ktorí ich v tomto 

veku vnímajú pomerne citlivo a každodenne s nimi „pracujú“), preto ich ne-

zaradenie do výtvarnej výchovy môže byť naozaj posúdené ako ignorovanie 

                                                             
našich prianí, postojov a vlastností môžeme zaregistrovať aj u profesionálnych komikso-
vých autorov a spisovateľov ako napríklad Neil Gaiman a Dave McKean (v komiksoch 
Vraždy a husle, Cages – kde hlavné postavy dokonca preberajú i podobu autorov), Mari 
Ahokoivu (Löydä minut tästä kaupungista – osobné vysporiadanie sa s osamelosťou), 
Matti Hagelberg (Holmenkollen, The world of mysteries – preberanie podoby autora i jeho 
krstné meno), Aneta Bendáková (Takový den – preberanie podoby autorky).  
71 Napríklad študenti v svojich prácach nepoukazovali len na ideálny respektíve menej ide-
álny vzhľad, ale dotýkali sa aj tzv. nového zdravého životného štýlu, keď ich postavy boli 
vegetariánky, cvičili jógu, každé ráno behali alebo chodili do fitnes centra.  
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toho, čo sa deje mimo triedu – mimo priestor školy, kde taktiež prebieha 

„výuka“. Podobnú myšlienku rozoberá i Marie Fulková, ktorej tvrdenie 

o tom, že by sme si mali všímať i vplyv vizuálne orientovanej materiálnej 

kultúry na percepciu a poznávanie našich študentov je zakončené goodma-

novskou rétorikou – mali by sme si „všímat odlišných „způsobů 

světatvorby“ u dětí, s nimiž sice svět/světy sdílíme, ale ne vždy nacházíme 

vůli a společnou řeč k tomuto sdílení“ (2004, s.16) . Čo teda študentov v  prí-

pade týchto naratívov môžeme naučiť a čo sa od nich môžeme naučiť my? 

 

Kejtin sen  

Skupinka štyroch dievčat vytvorila postavu s menom Kejty. Dohodli sa na jej 

vzhľade, príbehu, ktorý sa bude ukrývať za jej zvláštnymi snami, predsta-

vami a snovými skúsenosťami. Avšak hlavný príbeh a jeho záver už riešili 

dievčatá samostatne. Komiksové príbehy tejto skupinky dievčat sú prepra-

cované až do konca, pracujú s prekvapením, menia zábery a uhly pohľadu, 

využívajú zoom in panel, dokonca i vlastné zvukovo-grafické efekty a po-

doby ornamentálnych panelov. Z prípravy tak vzišli zaujímavé komiksové 

práce (obr.45), či už po vizuálnej, ale i naratívno-štrukturálnej stránke 

a táto séria komiksov sa tak stáva pochopením nielen naračnej podstaty 

a štruktúry komiksu, ale aj príkladom tematiky, ktorá spája problémy bež-

ného života a to akými by dievčatá (ne)chceli byť. Kejty opisujú ako „outsi-

derku“ pôvabného vzhľadu s psychickými problémami, ktoré rieši únikom 

do sveta snov prostredníctvom svojej maľby a kresby (pretože prakticky 

všetko, čo nakreslí sa jej splní). Kejty chce byť milovaná, chce lásku a ne-

chce byť sama. Preto v jednom príbehu nachádza svojho „milého“, v dru-

hom ho hneď stráca a zostáva jej žiarlivý kocúr a v treťom je stratenou 

v medzi-priestore svojich snových kresieb. Snové sekvencie sa v prípade 

tejto série komiksov s rovnakou postavou stávajú len prostriedkom k roz-

povedaniu príbehu. S podobnými obrazmi príbehov o pravej láske, s tým 

rozdielom, že Kejtin sen sa nekončí úplne podľa predstáv a pravidiel správ-

neho happy endu, sa môžeme stretnúť v populárnej „oddychovej litera-

túre“, v romantických komédiách, reklamách a pod. Keď v naratívoch mas-

médií sa stretávame aspoň s určitou formou šťastného konca, dievčatá sa 

snažili tejto klišé koncovke vyhnúť. Čitateľ Kejtinho príbehu je tak buď po-

stavený pred neurčitý koniec alebo zisťuje, že Kejty prichádza o svojho „Ró-

mea“ svojim alebo niekoho iného pričinením (napr. žiarlivý kocúr). Avšak 

Kejtin príbeh mal ešte jednu pomerne zreteľnú črtu. Ako poznamenala 

jedna zo študentiek v diskusii nad ich komiksami: „naše priania nevyjdú 

vždy tak ako sme si ich predstavovali,“ a túto myšlienku dievčatá zopakovali 

nielen v komikse, ale aj v animácii, ktorá ich čakala na záverečnej hodine.  
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Na poslednej hodine, ktorá bola zameraná na naratív v podobe animácie 

vytvorila táto skupina dievčat spoločnú animáciu opäť zameranú na priania 

a želania, ktoré sa však nevyplnia tak ako by sme chceli. Ich postava 

chlapca, ktorú v diskusii prirovnali k Exupéryho Malému princovi, vidí padať 

hviezdu a niečo si v tichosti zaželá. Jeho prianie sa mu na jeho veľké poču-

dovanie splní a objaví sa pred ním obrovský slon, ktorý však začne striekať 

dookola vodu a priestor čoskoro zostáva zaplnený modrastou tekutinou, 

Obrázok 45. Kejtin sen, študentské práce. 



110 
 

ktorá premáha posledný záber animácie. Opäť sa tak stretávame so žela-

ním a prianím, ktoré nevychádza úplne podľa našich predstáv. Prepojenie 

na veľký naratív je možné v tomto prípade nájsť napríklad v nespočetnom 

množstve rozprávok, kde sa taktiež objavuje želanie nezostať sám a nájsť 

(alebo si vytvoriť) niekoho, kto by s nami zdieľal každý deň alebo pomáhal 

nám zdolávať problémy. Príbehy ako Palculienka, Janko Hraško, Pinocchio, 

Golem, Cisárov slávik alebo Koralína majú podobnú konštrukciu a tematiku 

príbehu – výtvor alebo želanie, ktoré sa splní, ale ktorého dôsledky nemô-

žeme predpokladať. A v hľadaní obdobnej tematiky je možné pokračovať 

ďalej a nielen v ľudových a moderných rozprávkach. V románe Franken-

stein Mary Shelleyová využíva obraz výtvoru, tvora ako experimentu 

alebo želania pokoriť pravidlá prírody, ktorého tragický výsledok pozná 

snáď každý čitateľ. Po ďalší príklad nemusíme isť ďaleko a nájdeme ho 

v komiksovom príbehu už od spomínaného Paula Paetzla, Baker´s son, 

kde sa stretávame so synom vytvoreným z chleba a kostí. Podobná tema-

tika príbehov tak putuje rôznymi kultúrami a v rôznych vizuálnych a tex-

tových podobách už niekoľko storočí. 

 

Bežný život  

Nešťastnú lásku a osamelosť je možné v niektorých prípadoch zaradiť 

k veľkej skupine tém, ktoré boli pre študentov inšpiráciou – bežný život. 

Na prvý pohľad možno nudný každodenný zhon a problémy, s ktorými sa 

buď priamo stretávame alebo ktoré vnímame z médií. Tieto príbehy sú 

nám však bližšie ako ktorékoľvek iné a ich podanie bolo znásobené nie-

kedy i osobným záujmom či skúsenosťou. Študenti tak najčastejšie zo 

všetkých bežných problémov, ktoré ich v tomto veku obklopujú riešili 

vzťahy, priateľstvo, nešťastnú lásku, osamelosť a inakosť, lásku toho is-

tého pohlavia, choroby, drogy a alkoholizmus (napr. študentské príbehy 

s názvami Sněhuláci, Praskni až zhubni, Komplikovaná láska, Textový ko-

miks, Kejtin sen alebo Modelka). Manžel v depresii tak zapíjal svoju vinu 

na strate a smrti manželky; komplikovaná láska sa rozdelila a našla no-

vých partnerov toho istého pohlavia; modelka trpiaca anorexiou bojovala 

so svojou chorobou a ideálom krásy; dievča, ktorého matka bola dílerkou 

drog, túžilo po normálnom živote. V príbehoch bol taktiež riešený nedos-

tatok peňazí, ktorý nás núti dôjsť do situácií a krajností, v ktorých by  

Zábery z animácie o chlapcovi 

a jeho želaní. 
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sme si inak seba nikdy nevedeli predstaviť. To je len výber z niekoľkých na-

rácií, ktoré boli pre študentov inšpiráciou a ďalej ich rozvíjali vo svojich ko-

miksoch a animáciách. Čo nás však fascinuje na príbehoch bežného života? 

Sú podobne ako sny prípravou na život ako spomínali fínski výskumníci v 

štúdii naratívu snov? Alebo je to len ďalšie hľadanie priestoru, kde môžeme 

rozpovedať náš obyčajný a predsa zaujímavý príbeh? Nech je dôvod tvorby 

a inšpirácie bežným životom akýkoľvek jeho stopy je možné nájsť vo všet-

kých naratívnych formách, komiksy nevynímajúc. Práve v komiksových prí-

behoch sa za posledné tri desaťročia objavuje obrat k denníkovej forme, k 

podrobným záznamom zo života alebo k fikcii, ktorá je takmer na vlas to-

tožná s realitou obklopujúcou autora. Niektorí študenti tak v spätných väz-

bách dokonca sami tvrdili, že bolo pre nich nutné, aby sa s postavou stotož-

nili, lepšie ju poznali a tak podrobnejšie opísali a predstavili jej život a kaž-

dodenné útrapy72. 

Jakubov textový komiks 
„Bojím se, že mě opustí. Jsme spolu už tak dlouho, tolik jsme toho zažili. Byla moje první 

a já ji už neopustil. Ale bojím se… je pořád s někým jiným. Když teda chci, tak jo, tak jsme 

spolu a je nám skvěle, ale sama od sebe nepřijde. Občas mám pocit, že ke mně necítí to, co 

já k ní. Možná už na ní moc lpím, každý potřebuje svůj prostor, ale já se bez ní cítím tak 

sám. Navíc, když s někým je, chová se jinak, je jiná, nemám ji rád s ostatními. Achjo. Měl 

bych se sebrat a něco se sebou dělat, být někdy bez ní a nefňukat, když ji nemám. Jenže s ní 

se cítím úplně jinak, jenom její přítomnost mi vdechne úsměv na tvář, zlepší náladu a po-

silní mě. Je tak skvělá, jedinečná, dokonalá. Nedokážu si představit život bez ní“. („Textový 

komiks“ – úryvok, Jakub) 

 

Čo sa na prvý pohľad môže zdať ako emocionálny „výlev“ a vyznanie lásky 

nás v skutočnosti prekvapí panelom s obrázkom, ktorý nasleduje za textom  

                                                             
72 „Nejtěžší věc je vytvořit postavu, se kterou budu opravdu spokojený. Postava, kterou třeba ani ne-

musíme mít rádi, která nám je odporná, ta je jednoduchá, protože lidé si většinou neuvědomují, co 

jim vadí, spíš než, co jim je sympatické a jak by něco chtěli. Oproti tomu kopírování, obkreslování, 

překreslování, jakmile jste se svou postavou ztotožněni, je nejjednodušší.“ (Jakubova odpoveď na to, 

čo bolo pre neho v komiksovom príbehu najjednoduchšie a najťažšie a ako vznikala jeho postava. 

Sám Jakub vo svojich komentároch počas hodín oplýval sarkazmom a iróniou. Jeho postava sa tak 

stala zhmotnením jeho vlastných vtipov a narážok. O jeho „textový komiks“ prejavili spolužiaci veľký 

záujem a práca kolovala prakticky celou triedou).   

Detail panelu s whiskey, 

ktorý nasledoval za čistým 

textom. 

Obrázok 46.  Textový komiks – prvé panely, ktoré ešte obsahovali obrázky. Študentská práca. 
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– fľaša whiskey s niekoľkými poletujúcimi srdiečkami vyjadrujúc lásku a od-

danosť. Jakub bol jeden z mála študentov, ktorý si udržal ten istý štýl kresby 

a ironického pohľadu v každej z jeho narácií. Jednoduchý „panáčik“ s briad-

kou, v čapici alebo bez nej narýchlo načrtnutý fixou. Prvýkrát sme sa 

s touto postavičkou stretli na vyučovacej jednotke venovanej tvorivej ana-

lýze naračnej štruktúry komiksov. Odvtedy, ako Jakub uviedol, si touto po-

stavičkou krátil čas na nudných hodinách až natoľko, že svoju postavu ob-

darenú ironickým humorom začal nenávidieť. Na jednej strane sa Jakub 

snažil preskúmať možnosti tejto postavy a príbehov, ktoré môže prinášať, 

na strane druhej sa jej vo vizuálnej forme postupne zbavuje a nahrádza ju 

len prehovorom rozprávača, textom, ktorý zaberá celý priestor panelu. 

Mohli by sme tak polemizovať nad tým, či sa jedná ešte vôbec o komiks, 

pretože v tejto sérii Jakubových krátkych naratívov a vyznaní jednej postavy 

má často text dôležitejšiu úlohu v rozprávaní ako obraz. Prakticky by sme sa 

pri komplexnosti naratívu bez slov vôbec nezaobišli. Pred nami by tak zo-

stali panely a obrázky len ťažko prepojiteľné do logickej línie príbehu. Jakub 

sa tento problém snažil vyriešiť „vynájdením novej komiksovej formy“ a na-

zval svoju sériu krátkych naratívov o ironickom chlapíkovi „Textovým ko-

miksom“. Z naratívneho hľadiska sú tieto krátke rozprávania monológom 

jednej postavy, ktoré pracujú s momentom prekvapenia. To prichádza na 

záver príbehu buď vo vizuálnej alebo textovej podobe. Podobnosť v nara-

tívnom prejave tu nachádzame napríklad s komiksom od Pabla Pino pre 

publikáciu Strip it!, kde autor pracuje s fragmentami textov a obrazov ako 

kolážovitých spomienok na pobyt v Belehrade. Obdobnú situáciu však opi-

suje aj Tereza, študentka z druhej skupiny taktiež zapojenej do výskumného 

projektu. Tá však opisuje túto skutočnosť ako jej vlastnú preferenciu vyjad-

rovať sa skôr slovom ako obrazom73. Obracia svoju pozornosť preto v ko-

mikse na text, ktorý je pre ňu jednoduchším a hlavne dobre známym pries-

torom prejavu, keďže Tereza počas prestávok a taktiež doma vo voľnom 

čase píše príbehy a krátke poviedky. Jakub i Tereza spracovávajú tematiku 

nesplnených prianí, inakosti, násilia či alkoholizmu. Jakubova nenávisť 

k svojej vlastnej postave sa nakoniec prejavuje taktiež v krátkych naratí-

voch, keď v svojom prejave ironizuje vážne témy ako je alkoholizmus, nási-

lie či dopravné nehody, avšak nie s úmyslom zosmiešniť, ale vykresliť svoju 

postavu ako „nepríjemného chlapíka“. Tereza i Jakub museli v svojich ko-

miksových prípravách vyriešiť to ako podať a prezentovať zložitejší a kom-

plexnejší príbeh (alebo sériu krátkych príbehov) na jednom liste papiera. 

V momente ako si nevedeli dať rady s prevedením týchto myšlienok do vi-

zuálnej podoby, prechádzali obaja študenti do slov a textu. Podobnú situá-

ciu som odpozorovala aj u mladších žiakov komiksových kurzov 

                                                             
73 „Neumím moc dobře kreslit ani malovat a tak jsem s komixem měla nepatrně větší problém. 

Nicméně mě baví psaní, tak mi Erika poradila, abych toho využila“. (Tereza, úryvok z komentára na 

blogu). 

Strip it!, Pablo Pino. (Detail). 
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a workshopov. Pre tých sa mnohokrát jeden panel komiksu alebo znak stal 

podnetom ústneho prerozprávania komplexného príbehu, pretože (na roz-

diel od stredoškolských študentov) ich písomný prejav nebol ešte natoľko 

pohotový respektíve ešte písať nevedeli74. V oboch situáciách však išlo 

o podrobné dorozprávanie a doplnenie vizuálnej časti komiksu slovom. 

Tieto zložky sa tak stali od seba neoddeliteľné. Príbeh by nebolo možné 

prerozprávať a prečítať, ak by jedna z týchto zložiek chýbala. 

 

Cesta s neznámym koncom 

Niektorí študenti sa vo svojich naratívoch stretli s problémom príbehu s ne-

známym koncom. Pracovali buď bez pred-pripraveného storyboardu alebo 

menili naráciu za pochodu a počas samotnej tvorby. Museli tak čeliť prob-

lému ako pokračovať a ukončiť príbeh. Práca s príbehom pre nich bola ži-

velná a často neplánovaná. Postavy príbehu a samotný dej začali vytvárať 

skôr ako o nich premýšľať a tak stáli pred otázkou ako pokračovať v prí-

behu, čo sa v ňom má stať a ako tento príbeh ukončiť. Narácie tak nado-

budli formu večnej alebo nedokončenej cesty, keď samotný proces a pozo-

rovanie toho ako tento problém študenti vyriešia sa pre mňa stal potreb-

nou súčasťou výskumu komiksu a postupu tvorby vizuálneho naratívu vo 

výtvarnej výchove. Jedným z hlavných dôvodom môjho záujmu bol fakt, že 

mnohí z komiksových autorov opisujú svoj postup práce na komikse ako 

viac či menej plánovitý75. Neplánovitú formu majú v ich podaní napríklad 

komiksové skice bez dopredu udanej témy alebo denníková forma komiksu 

uverejňovaná na blogu, ktorá má väčšinou za úlohu cvičiť autorove naračné 

schopnosti a udržovať ho v „kresebnej pohotovosti“. Krátke komiksové vý-

tvory tak nemusia byť dokončené a často nadobúdajú iba formu skice, 

ktorá nemá pokračovanie v širšom príbehu. Jedná sa tak skôr o hru autora 

s médiom a „tvorbu za pochodu“. Rovnaký spôsob práce tak bol pozorova-

teľný aj u niektorých študentov.  

                                                             
74 V tomto prípade sa s obdobným pozorovaním stretávame v kazuistike chlapca B. z vý-
skumu Marie Fulkovej. So záznamov rozprávania chlapca a učiteľky nad jeho výtvarnými 
prácami sa z jeho výpovedí dozvedáme viac ako zo samotného obrázka. Jednotlivé znaky 
a symboly na obrázkoch sa pre neho stávali podnetmi pre ďalšie rozprávanie a doplnenie 
príbehu. Vizuálne sa tak stávalo verbálnym a verbálne vizuálnym. (Fulková, 2004) 
75 Ako viac či menej plánovitý postup práce na komikse popisuje napr. Mari Ahokoivu, keď 
postupne od denníkových foriem (ktorých funkcia je cvičiť vizuálne myslenie autora) pre-
chádza k prvým skiciam príbehu (ktoré pomáhajú príbeh a myšlienku postupne rozvíjať), 
až napokon prechádza k prvotnému storyboardu. Skicovanie a tzv. fázu „čmárania“ po-
kladá vo svojej tvorbe za mimoriadne dôležitú a túto fázu má zahrnutú prakticky vo svo-
jom každodennom rozvrhu (ranné skicovanie v kaviarni alebo 40 minút vo vlaku). Nako-
niec po týchto prípravných fázach začína s kreslením a rozvrhovaním komiksového prí-
behu. (Interview_MA_EG_2013) 
Mimoriadnu dôležitosť cvičení pre vizuálne myslenie autora spomína i Barry Lyga 
(http://www.writing-world.com/freelance/comics.shtml) alebo uznávaný všestranný ko-
miksový autor a umelec Dave McKean, ktorý sa v naratívnych prípravách nevyhýba ani 
iným médiám ako je maľba, manipulovaná fotografia, skulptúra či film (McKean, 2003).  

http://www.writing-world.com/freelance/comics.shtml
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Honza a Matěj sa rozhodli na komikse pracovať spoločne a vytvoriť komiks 

za pomoci plastelíny a fotoaparátu (obr.47). Opisovali to ako voľbu, ktorá 

vyriešila ich problém s menším výtvarným nadaním.76 Počas tvorby však zis-

tili, že len tak niečo „uplácať“ tiež nie je najjednoduchší spôsob vytvorenia 

komiksu a svoje prvotné plány museli postupne upravovať a zjednodušo-

vať. A tak sa ich kovboj, ktorý mal pôvodne jazdiť na býkovi, dostal na žeh-

ličku a z býka sa stal tuleň, ktorému vytvorili (pre lepšiu čitateľnosť) aj loptu 

uloženú na konci ňufáka. Ich surreálny príbeh bol výsledkom hry s materiá-

lom, neplánovaného prístupu a hľadania rýchleho a jednoduchého riešenia. 

V konečnom dôsledku však odchádzali z hodiny s dobrým pocitom a ozna-

čili ju za prvú prácu, ktorú ako jednu z mála dokončili a s ktorou boli spo-

kojní. Napriek neplánovanému až živelnému prístupu vytvorili komiks, kto-

rému nechýba zmena uhlov pohľadov, zoom in panel či zameranie na emó-

cie. Príbeh nakoniec z vlastnej iniciatívy uzavreli krátkym videom, v ktorom 

kovboj umiera. Tvorba narácie sa pre nich stala síce na jednej strane zába-

vou a hrou77, na strane druhej boli schopní využiť fragmenty narácie, ktoré 

                                                             
76 „Zadání bylo jasné, nakreslit sny naší postavy. Jelikož jsme s Honzou velmi nadaní na vý-
tvarnou výchovu (ironická poznámka), tak jsme se rozhodli radši nekreslit, ale pokusit se 
něco uplácat. Nejprve jsme zjistili, že i něco uplácat je docela složité. Naše vize se upravo-
vala čím dál tím víc, podle toho jak naše výtvory vypadali. Místo lachtana to měl být býk a 
kovboj na něm měl jezdit, ale místo toho ho přežehlil. Nakonec se nám zdálo, že našemu 
komiksu chybí akce, tak jsme stvořili video, kde kovboje potrestá vyšší síla za jeho krutost 
k nevinnému lachtanovi.“ (Honza a Matej o svojom komikse, úryvok z komentára na 
blogu). 
77 Podobný prípad, keď narácia začala plniť inú funkciu, som mala možnosť odpozorovať 
počas predvýskumu so žiakmi vo veku 11 až 12 rokov. Počas tvorby 3D komiksu sa čisto 

Obrázok 47. Kovboj a lachtan, študentská práca. 
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poznali z vizuálnej kultúry, ale i tie s ktorými sa oboznámili počas projektu. 

Podobným spôsobom pracovala i skupinka dievčat na hodine venovanej 

animácii. Na papieri mali síce vytvorený krátky postup a storyboard, ale po-

čas samotnej tvorby sa radšej držali čo najjednoduchšej, voľnej a živelnej 

tvorby. Ich animácia pracovala s obmenami listu papiera a spočívala v hre 

s médiom. Význam a obsah pripisovali práci až potom, keď bola animácia 

takmer pripravená. 

 

Iné problémy s komiksom ako médiom mala už spomínaná skupinka diev-

čat, ktorá sa rozhodla svoju hlavnú postavu vytvoriť postupným pridávaním 

charakteristík. V skupinke sa rozhodli, že každá pridá jednu vlastnosť alebo 

obľúbenú aktivitu, pričom tento postup niekoľkokrát opakovali až kým sa 

ich postava začala zhmotňovať do určitej podoby. Samotný postup dievčat 

v tvorení postavy by problémom nebol. Prácu si však skomplikovali nekritic-

kým pridávaním vlastných obľúbených aktivít, vlastností a prianí (prípadne 

humoru), ktoré nekorešpondovali s už priradenými skutočnosťami. Ta-

kýmto postupom prakticky neplánovali svoj ďalší postup na príbehu a stáli 

tak pred otázkou, čo s postavou Emy, ktorá má bieleho koníka a ružové šaty 

ako princezná, ale býva v polorozpadnutom dome s matkou (dílerkou 

drog). Ema rada čítala knihy a fotila na svoj polaroid, ale taktiež mala túžiť 

po inom svete, v ktorom by mala kamarátov a normálny život. Vytvoriť 

krátky komiks pre spomínanú Emu bol pre dievčatá tvrdý oriešok na rozlús-

knutie. Dokonca aj Fany, ktorá bola v skupine komiksovo snáď najskúsenej-

šia nevedela, čo s Emou ďalej a tak ich ďalší krok musel viesť k prehodnote-

niu postavy ako takej. Hlavnú hrdinku si preto individuálne upravovali 

a snažili sa zamerať buď na „ružovú Emu“ alebo na jej život v polorozpad-

nutom dome. Začínali preto s prvotným skicovaním a čmáraním na papier, 

avšak ktoré sa snažili hneď previesť do komiksového príbehu. Čelili tak 

ďalšej otázke: je to, čo tvoríme, ešte komiks a je vôbec príbeh pre iných či-

tateľov rozpoznateľný a čitateľný?78. 

 

                                                             
chlapčenská skupina začala s jednotlivými vlastnoručne vytvorenými časťami komiksu hrať 
a plne prežívať vytvorený príbeh, podobne ako by to bolo s postavičkami napríklad z lega 
stavebnice. Lúpežníci prepadli banku a nasledovala veľká naháňačka mestom, do ktorej sa 
v hre zapojili všetci chlapci. Príbeh bol tak živo prerozprávaný a prežitý bez toho, aby sme 
k tomu žiakov vyzvali. Stal sa pre nich hrou, podobne ako by to bolo doma v detskej izbe 
na koberci s ich vlastnými hračkami. 
78 „Pokusila jsem se zkráceně nakreslit celý náš příběh. Nejprve jsem si nakreslila postavu 
naší dívky se psem a pak dokreslila další části příběhu. Protože jsem začala kreslit od zdola, 
dokreslila jsem si šípky, podle kterých se postupuje (v příběhu). Nakonec jsem dopsala po-
pisy, které jsem ohraničila rámečky. Bylo těžké si vybavit, jak šel postupně příběh, také 
bylo těžké nakreslit postavy, hlavně tu v sedě“. (Barbora, úryvok z komentára na blogu) 

Zábery  z animácie  

o ”útrapách papiera”. 
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Počas vyučovania výtvarnej výchovy a komiksu (avšak mladších študentov 

a detí) sa mi už niekoľkokrát prihodila situácia, s ktorou má snáď skúsenosť 

každý učiteľ výtvarnej výchovy a teda nielen komiksu. Ešte neškolopovinné 

dievčatko sa s veľkou chuťou pustilo do kreslenia komiksu. Načrtlo si osem 

panelov tužkou a začalo maľovať, respektíve skúmať, ktoré farby sa do jej 

príbehu hodia najviac. Po dokončení všetkých ôsmych panelov bol jej prí-

beh na prvý pohľad nečitateľný a nezrozumiteľný. Obrázky nevyjadrovali 

podstatu príbehu – nerozprávali príbeh. Divák a čitateľ (učiteľ, rodič a spo-

lužiaci) bol tak nútený sa na každý panel pýtať, čo vyjadruje. Mija sa na nás 

pozrela polo-rozčúleným pohľadom a pustila sa do vysvetľovania. V jej po-

daní sa stal každý panel len symbolom, znakom k rozprávaniu, ktorý rozpo-

zná a dokáže tak na jeho základe rozrozprávať komplexný príbeh alebo časť 

príbehu. Hlavná dejová línia by sa dala prerozprávať ako súboj živlov, ob-

rovská plocha vody, ktorá je ohrozená „ohňovým mužom“. Ten je nakoniec 

uväznený v sklenenom pohári a príbeh sa končí šťastne svadbou personifi-

kovanej vody s vodou. Osem panelov sa tak stalo natoľko komplexným roz-

právaním, ktoré by si vyžadovalo prerozprávať ho v komikse i na niekoľkých 

stranách. Orálne doplnenie vizuálneho „rozprávania“ bolo pre diváka nevy-

hnutné, ale nepotrebné pre samotnú autorku. S podobnou situáciou tak zá-

pasili aj študentky. Snažili sa vytvoriť príbeh dievčaťa, ktoré žije v pochmúr-

nom svete a túži po obyčajnom živote. Pokúsili sa rozpovedať celý príbeh 

na jednej strane, čo ich nakoniec donútilo buď k voľbe kresieb pripomínajú-

cich ilustrácie (keď naráciu museli doplniť v orálnej alebo aspoň krátkej tex-

tovej podobe na blogu) alebo výtvarnej práce, ktorá zostala na úrovni 

storyboardu príbehu a základných záberov a strihov. Prevedenie narácie do 

Obrázok 48. Ema, študentská práca. (detail). 
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vizuálnej podoby je proces, ktorý si vyžaduje určitú prípravu, postup, vizu-

álne myslenie a poznanie možností a pravidiel „gramatiky“ vizuálnej79 nará-

cie. Ich narušenie alebo ignorovanie spôsobí nečitateľnosť respektíve ne-

kompletnosť príbehu. Dobre naratívne pripravený komiks80 je možné pre-

hliadnuť si bez čítania textovej zložky a mať tak aspoň stručnú predstavu 

o tom, čo sa v príbehu odohráva. Teda text alebo slovo pôsobí ako doplne-

nie detailov príbehu a nie ako zložka, ktorá plní hlavnú naratívnu funkciu. 

A tak sa opäť dostávame k fragmentom narácie ako nástrojom sprostredko-

vania príbehu a myšlienky, ktorú má niesť. 

 

4.3.3 Importované fragmenty narácie 

Využívanie niektorých importovaných fragmentov bolo už niekoľkokrát 

spomínané aspoň útržkovito v predchádzajúcich analýzach študentských 

naratívov, predovšetkým z dôvodu nemožnosti absolútneho oddelenia ob-

sahu narácie od jej formy. Na nasledujúcich stranách by som sa chcela ve-

novať niektorým špecifickým fragmentom vizuálnej narácie, ktoré sa v štu-

dentských prácach objavili. Spontánne a prirodzené používanie vžitých 

a prebraných naračných fragmentov a štruktúr pri sprostredkovaní kon-

krétnej informácie, významu či myšlienky nazývam v tejto analýze importo-

vanými fragmentmi. Zároveň šlo o fragmenty, ktoré študenti využívali bez 

môjho podnetu, teda bez podnetu učiteľa. Môžeme na ne nahliadať ako na 

súčasť gramatiky základného jazyka, ktorú spomína i Marshall McLuhan 

(1997)81. Na jednej strane sa tejto „gramatike“ pri dobrom vedení zo strany 

učiteľa môžu učiť študenti počas hodín výtvarnej výchovy. Na strane druhej 

je však častejšie preberanie týchto fragmentov odpozorovaním narácie 

v bežných konverzáciách, z literatúry či v naráciách vizuálnej kultúry (re-

klama, film, animácie, komiksy, videohry apod.). Sú to teda fragmenty nará-

cie, s ktorými sa divák respektíve čitateľ už mal možnosť stretnúť, a ktoré 

začal ďalej využívať či už v bežnej komunikácii alebo vo vizuálnej narácii 

(napr. počas výtvarnej výchovy). Poznané a už vnímané importované frag-

menty spolu s hlavným zámerom narácie tak ovplyvňujú to ako bude empi-

rický divák rozprávať príbeh, ktorého je autorom: teda na ktoré udalosti sa 

zameria a ktoré z príbehu vypustí, a v konečnom dôsledku akú zvolí na-

račnú štruktúru a kombináciu fragmentov. 

 

                                                             
79 Na mysli mám nielen naráciu v podobe komiksu, ale prakticky každé vizuálne rozpráva-
nie pracujúce s prerozprávaním príbehu v sekvencii obrázkov a záberov, teda napr. aj ani-
máciu, film atď. 
80 S výnimkou niektorých komiksových stripov, ktoré sú postavené na opakovaní toho is-
tého záberu alebo podobných záberov (napr. Ľudoví Shtoor, Mum´s Cancer). 
81 V našom prípade sa bude jednať o „gramatiku základného jazyka vizuálnej narácie“. 
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Čas, ornament, emócie a zvuk  

Niektoré fragmenty narácie sú pre komiks priam neodmysliteľnou súčasťou 

a vybavia sa nám často ako jedny z charakteristických čŕt komiksu. Môžeme 

sem zaradiť napríklad z vizuálneho hľadiska rôzne formy textových bublín, 

zvukové efekty82, ale aj zoom in panel či zámerné manipulácie s časom. 

Flashback a flashforward83 sa tak stali častými fragmentmi narácie vo filme, 

videohrách, komiksoch či literatúre, že ich využívanie vo vizuálnych nará-

ciách bolo pre študentov pomerne prirodzenou záležitosťou. Už v textových 

prácach prejavili študenti zručnosť v manipulácii s časom a v zámerných 

skokoch v deji príbehu. Na skoky v čase tak využívali nielen konkrétne 

slovné upozornenia (napr. „když válka skončila a dívka se stala dospělou že-

nou“, „příští den vyšlo v novinách“, „tak o 50 let později“), ale taktiež aj 

vnútorný monológ či obrazy myšlienok konkrétnej postavy (napr. „On to 

však neviděl. Nedíval se na přítomnost, ale hleděl do minulosti“). Vo vizuál-

nej narácii pri využití obrázkov v sekvencii bolo využitie flashforwardu buď 

v slovnej podobe (napr. „o 4 měsíce později“ alebo „20 minutes later“ v ko-

miksoch od Adély a Asijat), ale i v podobe symbolov, znakov a zmeny vo vý-

zore postáv (napr. šípka smerujúca nadol odkazujúca na zníženie váhy, 

vrásky či vychudnuté telo v prácach od Adély, Kamily či Sáry), ktoré sú tak 

vo svojom využití podobné ako v už na začiatku kapitoly spomínanom ko-

mikse 15 let ve stodole. Dievčatá, ktorých príklady som uviedla, manipulujú 

v svojich komiksových príbehoch s časom, vyberajú len určité momenty, 

preskakujú z hľadiska príbehu nepodstatné časové úseky a snažia sa tak  

prerozprávať dlhšie časové obdobie. Manipulácia času v narácii je práve 

jednou z často využívaných možností ako ozvláštniť príbeh, prerozprávať 

dlhšie časové obdobie, ale taktiež možnosť ako zachytiť divákovu pozor-

nosť84. Fragmenty architektúry času, ktoré tak pri časovej manipulácii au-

tori využívajú, sú nevyhnutnou súčasťou každej komiksovej formy a sú prí-

tomné už v tej najjednoduchšej sekvencii panelov – v komiksovom stripe.  

                                                             
82 V tretej kapitole označené ako fragment-znak. 
83 Počas tvorivej analýzy naračnej štruktúry 4 vybraných komiksov sa študenti stretli 
s flashback fragmentom, pre ktorý navrhovali rôzne vizuálne prevedenia: farebné alebo 
tvarové odlíšenie flashback-panelu, prípadne flashback-panel v podobe myšlienkovej bub-
liny. Avšak samotný flashback ako naračný fragment sa s výraznejším využitím v ich vlast-
ných vizuálnych naratívnych prácach neobjavil. 
84 Jedným z rozdelení vizuálnej narácie z hľadiska zachytenia divákovej pozornosti je dele-
nie na tzv. fázy „hook, hold and pay off“ (zachytenie, udržanie, odmena). Na začiatku nará-
cie by teda divákova pozornosť mala byť doslova zachytená na háčik ako pri lovení rýb 
a udržaná tak, aby divák respektíve čitateľ bol motivovaný pokračovať v čítaní príbehu 
a odmeniť sa napríklad neočakávaným záverom v príbehu. Práve tzv. hook fáza využíva 
manipuláciu s architektúrou času v príbehu (príkladom môže byť typ narácie, kde dej za-
čína odzadu – divákovi je ponúknutý výsledok avšak bez informácie, čo k nemu viedlo, pre-
tože tie sú odhaľované a dávkované postupne v nasledujúcich častiach príbehu. Striedanie 
flashforwardu a flashbacku je tak typickým javom takto konštruovaných príbehov (napr. 
detektívne a kriminálne seriály), ktoré zároveň prispieva k zvýšeniu dynamiky samotnej na-
rácie. Rozdelenie na fázy „hook, hold, pay off“ spomína napríklad Robert McKee (1997) 
v publikácii Story: Substance, structure, style and the principles of screenwriting. Tieto fázy 

Ukážky z flashforwardov  

v študentských prácach. 
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Zachytenie divákovej pozornosti a zároveň jeho emocionálne prepojenie na 

príbeh je využívané i pomocou zoom in panelu, priblíženia na tvár, na preží-

vané emócie či na detaily. So zoom in panelom sa študenti oboznámili po-

čas vyučovacej jednotky venovanej tvorivej analýze naračnej štruktúry ko-

miksu, avšak znalosť tohto fragmentu ako zmeny uhlov pohľadov, priblíže-

nia záberu alebo zamerania sa na emócie v príbehu prejavili i bez detailnej-

ších inštrukcií a predstavenia možnosti využitia tohto fragmentu. Často pri-

tom odkazovali na film a seriály ako zdroj poznania záberu priblíženia 

                                                             
rovnako pomáhajú autorovi uvedomiť si pri konštruovaní príbehu dôležitosť emocionál-
neho vplyvu na diváka a čitateľa, teda aby narácia bola vytvorená tak, aby sa divák stal sú-
časťou každého momentu príbehu, aby bol „pohltený príbehom“.  
Prirodzené využívanie týchto fáz je možné identifikovať aj v niektorých študentských prá-
cach. Z komiksov je to napríklad séria s názvom Kejtin sen, kedy sa v príbehu dozvedáme 
najprv o tom, aké „výnimočné schopnosti“ má hlavná hrdinka, čím sa dievčatá snažia zau-
jať čitateľa. Fázu „hold“ tak tvoria zábery a panely venované výtvorom a „snovému svetu“, 
ktorý si tak hrdinka vytvorila (napr. obrazy a panely ako stratená v lese, zhmotnená láska, 
sama na opustenom ostrove, priateľstvo kocúra apod.). Finálnu „pay off“ fázu tak tvorí 
rozuzlenie príbehu (zobudenie sa vo vlastnej posteli, pomsta kocúra, samota atď.). V ani-
mácii sa študenti tohto fázovania narácie pridržiavali prakticky vo všetkých prípadoch (vy-
tvorené animácie: Sněhuláci, Sony vítězí, Jedno přání, Smrt sexy modelky, Život papíru, 
Komplikovaná láska, Radiofish). 

Obrázok 49. Kejtin sen, študentské práce. (detaily ďalších ukážok – oči, emócie, zoom-in). 
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a jeho využitie ako emocionálneho spojenia s čitateľom alebo divákom tak 

mnohokrát kopírovali a pretransformovali v komikse i animácii (napr. ty-

pické zábery na oči (obr.49), na puknuté srdce v animácii o zaľúbených sne-

huliakoch alebo rozhnevané (obr.47), prekvapené (obr.45, 50) či plačúce 

tváre v mnohých komiksových prácach). Avšak z hľadiska výskumu bolo za-

ujímavé predovšetkým jeho využitie na iný ako emocionálne podfarbený 

obsah, keď študenti chceli vo vizuálnej narácii poukázať a zdôrazniť akciu, 

činnosť alebo konkrétny predmet. Do priblížených záberov sa tak dostávali 

ruky manipulujúce s predmetom (napr. časť potrubia a sieťka na motýle 

pevne uchopená v ruke inštalatéra (obr.50) v krátkych komiksoch od Víta 

a Jaroslava) alebo samotný predmet dôležitý pre ďalší vývoj príbehu (napr. 

tužka ako predmet umožňujúci hrdinke zmeniť svoju polohu a vyplniť si 

priania v komikse Sen Kejty (obr.45 dole) od Asijat, prípadne ďalším podob-

ným príkladom je už spomínaná sieťka na motýle, ktorá sa nakoniec mení 

na predmet ohrozujúci samotného zberateľa motýľov v komiksovej práci od 

Jaroslava). Využitie týchto panelov aj z iného dôvodu ako zameranie sa na 

emócie naznačuje odpozorovanie a pochopenie skutočnej funkcie zoom in 

záberov práve z naratívov, s ktorými sa študenti majú možnosť stretávať 

každý deň. 

 

Zvuk a zvukové efekty boli študentmi taktiež vnímané ako jedny z charakte-

ristických čŕt komiksu. Samotné prenesenie zvuku do komiksu je možné 

Obrázok 50. Inštalatér a jeho nočná mora, študentská práca. 
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tromi spôsobmi85 – zvukové efekty a citoslovcia v grafickej podobe (cink, 

brrr, klik apod.), citoslovcia a zvýraznenia konkrétnych slov, na ktoré bol 

kladený dôraz v prehovoroch postáv (textová zložka), zachytenie rytmu 

prostredníctvom farieb a opakovania tvarov či dokonca prostredníctvom 

grafickej úpravy panelu (ornamentálny panel). Pre študentov boli zvukové 

efekty jednou z čŕt, ktorá by nemala v komikse chýbať. To sa prejavilo nie-

len v krátkej diskusii o základných vlastnostiach komiksu, ale aj v ich vlast-

ných komiksových prácach. Na zvuk tak odkazujú nielen graficky upravené 

citoslovcia ako „cink“ (Sen Kejty), pssst (označujúc ticho noci a zaspávanie 

v práci o Eme) alebo „zzzz“ (odkazujúci na spánok hlavnej postavy v sérii 

komiksov o právničke Dolores), ale aj ornamentálne upravené bubliny a pa-

nely označujúce pomstu, zlovestný smiech alebo zmenu a obrat v príbehu. 

Pri ornamentálnom paneli by som sa ešte chvíľu zdržala a to konkrétne pri 

komikse o inštalatérovi a nočnej more z motýľov. Vizuálna úprava panelov 

v Jaroslavovom komikse (obr.50)86 vychádza zo samotnej hlavnej postavy a 

jej povolania (inštalatér). Avšak z hľadiska naračných fragmentov v komikse 

bola táto úprava o to zaujímavejšia, keďže Jaroslav na mnohých z hodín 

projektu nebol prítomný, neprešiel tak postupnou prípravou na naráciu 

v sekvencii obrázkov a podobne sa nestretol s rovnakými ukážkami z komik-

sov ako jeho spolužiaci počas hodiny (medzi nimi napríklad aj komiks od 

Davida B. Padoucnice s výraznou ornamentálnou úpravou niektorých pane-

lov). Napriek tomu však pracoval pomerne výrazne s naračnými fragmen-

tmi, ktoré pravdepodobne poznal z bežnej komunikácie a vizuálnej kul-

túry87. Využitie ornamentálneho panelu prepojil na časť obsahu príbehu 

a zvolil tak potrubie ako ornament. Pri jeho využití sa nezameriava na veľ-

kosťou rovnaké panely, ale využíva ornamentálny panel k tomu, aby niekde 

vytvoril plochu pre záber z komiksového príbehu alebo naopak v inom „voľ-

nom“ priestore plochu zaplnil len samotným potrubím. Potrubie ako orna-

mentálny panel istým spôsobom doplňuje rozprávanie príbehu. Jaroslav 

tak preukázal prirodzenú manipuláciu s naráciou a komiksom ako médiom, 

kedy príbeh v komikse nemusí byť viazaný len na panel a orámovaný pries-

tor, ale čítanie obrazu sa musí zamerať na celú plochu strany a jej jednotli-

vých detailov88. 

 

                                                             
85 V prípade komiksu publikovaného na webových stránkach sú jeho možnosti o niečo šir-
šie (napr. blikanie či vloženie samotného zvuku do konkrétneho panelu). 
86 Podobnú úpravu nájdeme aj v komikse od ďalšieho študenta, ktorý pracoval v skupine 
s Jaroslavom. V tomto prípade však išlo o kopírovanie nápadu. 
87 V krátkom rozhovore nad jeho komiksom, Jaroslav prejavil znalosť niektorých mainstrea-
mových komiksov a ich filmových spracovaní. 
88 Takéto využívanie celej plochy strany a detailov na rozpovedanie príbehu nachádzame 
nielen u spomínaného Davida B., ale aj u autorov ako Matti Hagelberg, Jiří Husák, Dave 
McKean, Terhi Ekebom a u mnohých ďalších). 
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Malé svety vs. snová sekvencia 

Počas hodín venovaných komiksu sa študenti zaoberali snovou sekvenciou 

a kontrastom malých neskutočných svetov s realitou. Hoci snová sekvencia 

bola jednou z hlavných podmienok vytvorenia komiksovej práce jej využitie 

u študentov, ktorí sa zúčastnili výskumu, neprešlo (až na pár výnimiek89) do 

kompletne snového sveta respektíve malého neskutočného sveta. Avšak 

jednotlivé fragmenty sa tak objavovali v kombinácii s fragmentmi malých 

svetov. Kontrast s realitou prichádzal často buď na začiatku alebo na konci 

vizuálnej narácie – hlavné postavy tak napríklad upadli do spánku či bezve-

domia alebo sa naopak zobudili z nočnej mory. Taktiež sa objavili aj kon-

trastujúce obrazy uprostred vizuálnej narácie, napríklad v prípade fragmen-

tov limitujúcich situácii (modelka trpiaca anorexiou). Študenti tak vytvorili 

malé svety rôznych hrdinov, v ktorých sa striedal obyčajný život, absurdné 

situácie, predstavy a fragmenty pripomínajúce realitu.  

 

V rámci tvorenia týchto malých možných svetov využívali najčastejšie mo-

del SAS´, teda prvotná situácia viedla k akcii (snahe situáciu zmeniť) a za-

končená bola novou alebo pozmenenou situáciou. Napríklad tak kovboj po-

čas svojej prechádzky pralesom (S) stretol tuleňa, na ktorého sa za bez uda-

nia konkrétnejšieho dôvodu rozhneval a zaútočil (A). Tuleň umiera a kovboj 

spokojný odchádza (S´) zo záberu. Postava ďalšieho komiksu menom Kejty 

z pocitu samoty (S) začala tvoriť, kresliť po papieri či len tak do piesku, čo 

jej síce umožnilo prežiť nové snové dobrodružstvo (A), ale nakoniec sa 

predsa len zobudila vo svojej posteli a pochopila, že to bol len sen (S´). Mo-

delka Patrícia sníva o štíhlejšej postave (S) a snaží sa svoj vzhľad zmeniť (A), 

avšak jej činy ju dovedú k zhoršenému zdravotnému stavu (S´). Preferencia 

využívania tohto modelu logiky narácie, ktorý Deleuze (2011) nazýva 

v skratke SAS´, môže mať rôzne odôvodnenia. Na jednej strane sa model 

ASA´ ukazuje ako zložitejšia konštrukcia príbehu, ktorá predpokladá dobré 

plánovanie narácie s prakticky otvoreným koncom, respektíve koncom, 

ktorý nevedie do „statickej“ situácie. Na začiatku máme teda akciu, naprí-

klad bankovú lúpež, ktorá vedie do konkrétnej situácie – uväznenie lupičov. 

Táto situácia plynule prechádza do fázy novej akcie – „úteku z väzenia“. Na 

strane druhej je model SAS´ úzko spojený s klasickou konštrukciou príbehu 

ako cesty a boja s problémom90, ktorý môžeme nájsť aj pod názvami ako 

                                                             
89 Napr. komiks Lachtan a kovboj alebo jeden z komiksov zo série o Kejty boli situované do 
snového, neskutočného sveta, ktorý v žiadnom zo svojich naračných fragmentov nebol 
kontrastovaný s obrazmi možného sveta. O neskutočnosti týchto svetov svedčili len ab-
surdné situácie (kovboj jazdiaci na žehličke a tuleň v pralese) alebo kúzelné schopnosti 
(zhmotnenie nakreslených predmetov – zmrzlina, kocúr, priateľ). 
90 Popísaný už v tretej kapitole. 
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aristotelovský príbeh, štruktúra o troch dejstvách, klasická narácia a záp-

letka alebo v angličtine taktiež ako „archplot“91. V tomto prípade je tak 

možné mnohé študentské príbehy pokladať za zmenšeninu klasickej nará-

cie, ktorej štruktúra je prítomná v mnohých hollywoodskych filmoch a ani-

máciách (napr. Star Wars, Toy Story, Shrek, Avatar), v súčasnej populárnej 

literatúre (napr. Harry Potter, Hry o život (v ang. originály ako Hunger 

Games), Upírske denníky) a jej prítomnosť sa dá vystopovať už v prvých mý-

toch, legendách a eposoch (napr. epos o Gilgamešovi, epos o Beowulfovi, 

alebo slávna Odyseova cesta domov do rodnej Ithaky). Prakticky sa tak 

s touto stavbou narácie mohli študenti stretnúť už v prvých rozprávkových 

knihách a stretávajú sa s ňou dodnes prostredníctvom vizuálnej kultúry. 

4.4 Krátke zhrnutie 

Počas tohto výtvarného výskumného projektu bolo vytvorených celkom 

päťdesiatšesť narácií (v podobe textov, komiksov a animácií), ktoré študenti 

buď tvorili individuálne, v pároch alebo v malých skupinkách. Na jednej 

strane v týchto naratívoch môžeme sledovať výtvarnú zručnosť a estetické 

preferencie študentov, keď študenti v niektorých prácach odkazovali vizu-

álne, ale i slovným komentárom na konkrétne diela, ktoré ich inšpirovali 

(napr. Čtyřlístek, Malý princ, Ještě jsme ve válce) alebo sa snažili o vlastný 

štýl vizuálneho prejavu (napr. Jakubov Textový komiks, Asijat a jej Sen Kejty 

apod.). Avšak čo bolo v týchto naráciách z hľadiska výskumu vizuálnej nará-

cie a vizuálnej kultúry pre mňa zaujímavejšie a dôležitejšie, bola možnosť 

nahliadnuť na postup a preferencie študentov v rámci tvorby a konštruova-

nia príbehov. Päťdesiatšesť príbehov sa ukázalo ako päťdesiatšesť prístupov 

k problémom, ktoré sa študenti rozhodli rozoberať. Na druhej strane, však 

poukázali aj na podobnosti, ktoré bolo možné identifikovať v rámci tema-

tiky, štruktúry a konštrukcie narácie. Hrdinovia ich príbehov museli preko-

návať rozličné problémy či prekážky (napr. láska toho istého pohlavia, cho-

roba, samota, strach, nechcený vzhľad, Lochneská príšera) a boj s týmito 

problémami nekončil vždy šťastne. Existujú tak určité tematiky a stavba na-

rácie, ktoré nás fascinujú už stáročia a ktoré využívame prakticky každo-

denne. Jonathan Gottshall (2013) v tomto prípade používa trefnú frázu, 

„hell is story-friendly“ (s.45). Z naračného hľadiska sa pre študentov stali za-

ujímavejšie príbehy založené na probléme, prekážke či nepríjemných okol-

nostiach. O optimistické a bezproblémové vyobrazenia krásneho ružového 

sveta, kde nie je potrebné nič riešiť a ničoho sa báť, neprejavili záujem. 

                                                             
91 Táto klasická konštrukcia príbehu začína taktiež predstavením hrdinu a situácie, v ktorej 
sa nachádza. Hrdina však pociťuje potrebu zmeniť svoj život a prinavrátiť mu rovnováhu. 
Vydáva sa tak na cestu a boj s problémom a prekážkami (známymi i neznámymi). Svoj cieľ 
tak hrdina môže, ale nemusí v príbehu dosiahnuť. Táto stavba príbehu je tak založená na 
kvalitatívnej zmene v príbehu a striedaní statických a dynamických obrazov, ktoré spomína 
aj Gilles Deleuze v Cinema I (Film I). 
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V rozpovedaní týchto problémov sa snažili využiť schopnosti a naračné frag-

menty, ktoré možno poznali z hodín literatúry, slohu či výtvarnej výchovy, 

avšak ich pravdepodobnejším zdrojom je práve vizuálna kultúra: filmy, re-

klama, videohry, hudobné videá, seriály, komiksy apod., na ktoré často 

v svojich prehovoroch i odkazovali. Bežnou súčasťou ich sveta sa čoraz čas-

tejšie stáva dokonca transmediálny naratív, ktorý sa rozprestiera na poli 

všetkých dostupných médií, od televízie, videohier až po twitter, facebook, 

či mobilné zariadenia. Vytvára sa tak nový svet príbehov ešte viac fragmen-

tovaných ako predtým. Z veľkého naratívu tak zostali naozaj len fragmenty, 

ktoré putujú kultúrou a objavujú sa v ďalších naratívnych prácach. Veď aj 

samotní spisovatelia či výtvarní umelci nedokážu vyvrátiť vplyv iných príbe-

hov a vizuálnych naratívov, s ktorými počas svojho života prišli do kontaktu. 

Nejedná sa teda len o akési „celé stáročia“ putujúce fragmenty z veľkých 

naratívov, prepojené, prepletené a zviazané do nových naratívnych pat-

chworkov, ale vizuálna kultúra je taktiež jedným zo zdrojov týchto vizuál-

nych príbehov, opakuje určité témy, obrazy, konštrukcie, ktoré už raz boli 

vytvorené a  použité. Rovnako však tvorí nové obrazy a fragmenty, a „učí 

nás“ ako fragmenty narácie využívať.  

 

Výskumný projekt zároveň poskytol vedľajšiu znalosť o tom ako komiks vo 

výtvarnej výchove využívať a aké problémy pri jeho používaní počas hodiny 

výtvarnej výchovy môžu nastať. Najvýraznejší problém mali študenti s kres-

bou postavy a čitateľnosťou radenia panelov komiksu92. Napriek tomu, že 

do projektu bola zaradená vyučovacia jednotka zameraná na kresbu figúry 

                                                             
92 Popísaná napr. v druhej kapitole. 

Obrázok 51. Pirátka a právnička - Dolores, študentská práca. 
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a prípravu portfólia postáv, mnohí študenti sa napokon v komiksoch a ani-

máciách snažili kresbe postavy vyhnúť. Hľadali jednoduché riešenie v zame-

raní sa na tvár a oči postavy (obr.49), vo výbere personifikovaných predme-

tov pre príbeh animácie (napr. mobilné telefóny, papier) alebo v kresbe 

jednoduchých „panáčikov“ (napr. príbeh právničky Dolores, Textový komiks 

obr.46, 50, 51). Obsahovo zaujímavé príbehy tak často strácajú na svojej 

výraznosti, prípadne po vizuálnej stránke študentov neuspokoja a znechu-

tia ich v ďalšej práci s médiom. Tento problém s kresbou postáv v komik-

soch by tak mohol byť vyriešený napríklad zaradením nie výtvarne voľného 

prevedenia komiksu a animácie, ale zadanie, v ktorom študenti budú pra-

covať so štylizovanou podobou postáv, napr. ich siluetou. Práca s postavou 

v príbehu by sa tak mohla podobať vizuálnej narácii od Davida Böhma 

a jeho sestry Terezy – Ticho hrocha (2009) (obr.52), kde autori systematicky 

pracujú nielen so siluetou postáv, ale aj jednotlivých predmetov a prostre-

dia. Podobne by problém mohlo vyriešiť použitie grafických techník napr. 

linorytu, ktoré umožní taktiež postavy viac štylizovať a zbaví ich zbytočných 

detailov, napríklad ako je to v tvorbe Mattiho Hagelberga. Študenti tak 

budú pracovať nielen so štylizáciou, ale aj so svetlom, tieňom a kontras-

tom, a predsa neprídu o krásu príbehu a jeho obsahu. V podobnej práci s 

figúrou môžu pokračovať ďalej aj v animácii. V nej je možné použiť podsvie-

tenie podkladovej plochy vytvorenej z tenkého papiera, čo umožní v animá-

cii pracovať len so siluetou postáv, prípadne si dokonca vyskúšať tieňové di-

vadlo. S podobnými príkladmi by sme mohli pokračovať ďalej, avšak to je už 

téma zrejme pre ďalší výskum. 
  

Obrázok 52. Ticho hrocha, David Böhm. (detail) 
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Na záver prehľad hlavných kategórií analyzovaných v študentských naratívoch: 

 
Tabuľka 4. Hlavné kategórie z analýzy študentských vizuálnych a textových narácií. Hviezdičkou sú označené kategórie, ktoré 

boli v neskoršej fáze analýzy spojené do jednej kategórie (importované fragmenty narácie) zahrňujúc tak obsah i formu vizuál-

nych narácií. 

 

kategória popis kategórie subkategórie 

importované 

fragmenty* 

Fragmenty, ktoré sa dostavajú do štruktúry vizuálneho vy-

jadrovania sa študentov (empirických divákov), cez vplyvy 

súčasnej (ale aj minulej) vizuálnej kultúry. Objavujeme ich 

však aj v tvorbe profesionálnych umelcov (v tomto prípade 

študované práce komiksových autorov). 

flashforward 

flashback 

opakovanie 

zoom in 

inkrustácia 

ornamentálny panel 

panel-priestor 

importované 

témy (obrazy)* 

Kultúrou putujúce naratívne obrazy a témy. Sú to teda ob-

razy a témy narácie, s ktorými divák respektíve čitateľ už 

mal predtým „skúsenosť“, a ktoré sa z rôzneho dôvodu pre 

diváka stali natoľko výrazné, že zostali v jeho pamäti. Tieto 

témy sú súčasťou veľkého naratívu, opakujú sa nielen 

v študentských príbehoch, ale ich podoby môžeme nájsť i 

v dobre známych klasických naratívoch a naratívoch vizuál-

nej kultúry. 

Cesta 

Problém 

Hierarchia 

Projektovanie postavy 

Želanie s dôsledkami 

Bežný život 

prekážky v na-

rácii 

Problémy, ktoré sa vyskytli v študentských naráciách alebo 

prípravách a stávali sa prekážkou v pochopení deja, v lo-

gike a štruktúre príbehu. Prípadne prekážky, ktoré menili 

pôvodnú vizuálnu naráciu buď na „textový komiks“ alebo 

ilustráciu. 

Neprepojené obrazy 

Poradie panelov 

Transgresia 

Zmena smeru čítania 

Textový komiks 

Ilustrácia 

Naratívna mon-

táž 

Naratív či už vo vizuálnej alebo textovej podobe, zložený 

zo sekvencií fragmentov. Jeho základnou stavebnou zlož-

kou je fragment. Naratívna montáž je charakterizovaná 

kvalitatívnou zmenou v príbehu. 

 

 

Naratívna téma 

Obsah narácie. Naratívny obraz úzko súvisiaci s rozvíjaním 

štruktúry a zabezpečením logiky narácie. 

 

 

Fragment nará-

cie 

Základná stavebná zložka naratívnej montáže. Časový 

a priestorový výsek z príbehu charakterizovaný z hľadiska 

tempa dynamikou / statikou a z hľadiska hustoty informá-

cie rarefakciou / saturáciou obrazu, ktoré sa objavovali aj 

v študentských naratívnych montážach. 
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Snová sekven-

cia 

Sekvencia fragmentov, ktorých obsah je v kontraste so 

skutočnosťou. Charakterizovaná je stupňom kontroly nad 

snením a kontrastom s realitou. V študentských komiksoch 

bola táto sekvencia jednou z podmienok pri tvorbe prí-

behu. 

Neskutočné malé svety 

Denné snenie 

Limitujúce situácie 

Absurdné situácie 

Sen a nočná mora 
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5 Výskum komiksu a fragmentov narácie vo výtvarnej vý-
chove 

 

Predmetom výskumu tejto dizertačnej práce je problematika komiksovej 

narácie ako súčasti vizuálnej kultúry, ktorá či chceme alebo nie má svoje 

miesto vo výtvarnej výchove buď priamo prostredníctvom prístupu samot-

ného učiteľa alebo prechádzajúc do výtvarných prác našich študentov 

z vonkajších vplyvov (filmov, reklám, komiksov, televíznych programov, hu-

dobných videí apod.). Na komiks je vo výskume nahliadané ako na frag-

mentovaný príbeh s určitou logikou a táto fragmentovanosť narácie a jej lo-

gika je analyzovaná v profesionálnych komiksových prácach a dávaná do 

súvislostí s ďalšími naratívnymi možnosťami výtvarného umenia. Na jednej 

strane je tak detailne analyzovaná narácia v komikse, na strane druhej je 

hľadané jej zrkadlenie v prácach študentov, v napojení na vplyvy vizuálnej 

kultúry.  

 

Riešená problematika v podstate spadá do okruhu štúdií zaoberajúcich sa 

artefaktmi vizuálnej kultúry a ich miestom vo výtvarnej výchove, či už v po-

dobe študentskej transgresie (Paul Duncum (2009)), ako súčasti vizuálnej 

kultúry (Brent Wilson (2000, 2005), Paul Duncum (2001, 2010), Marie Ful-

ková (2004, 2008), Kevin Tavin a David Anderson (2003)), ako možnosť roz-

voja zručností v tvorbe významu (Shei-chau Wang (2009), Eliza Pitri (2005)), 

ako štúdia populárnej kultúry vo forme „fanartu“ vo výtvarnej výchove 

(Marjorie C. Manifold (2009), Brent Wilson (1999, 2000, 2005), Marie Ful-

ková (2004), Kristian Pedersen (2000)), ako možnosť rozvoja kritického 

myslenia a interpretovania prác vizuálnej kultúry (Kevin Tavin a David An-

derson (2003)) a mnohé ďalšie podobné štúdie. Zároveň sa však dotýka 

problematiky analýzy jazyka a stavby komiksu, ktorou sa zaoberali autori 

ako Thierry Groensteen (2000, 2005), Scott McCloud (1993, 2008), Gary 

Spencer Millidge (2009), Neil Cohn (2007, 2010), M. Thomas Inge (1990), 

Ron Goulart (2000), Mario Saraceni (2003) a okrajovo taktiež Danny Fin-

geroth (2008), Gene Kannenberg (2008), Frank Plowright (1997) apod. 

Domnievam sa, že väzby medzi naratívmi populárnej kultúry, komiksami 

a ich zrkadlením v tvorbe študentov neboli ešte dostatočne preskúmané, 

predovšetkým čo sa týka Českej republiky alebo Slovenska. Avšak taktiež 

celosvetovo je skôr využívaný (ak to slovne zjednoduším) prístup ku komik-

sovému naratívu s jednoduchým delením na textovú zložku a obraz, ktorý 

je v paneloch oddelených medzerou. Problematika stavby komiksu je po-

merne bohato rozpracovaná, avšak v mnohých prípadoch aj rozporuplná 

a líšiaca sa u jednotlivých autorov, podobne ako mnohé definície komiksu. 

Počas prvotnej práce s informačnými zdrojmi a počas štúdia publikácií zao-

berajúcimi sa komiksom som si všimla jednu podstatnú skutočnosť, a teda, 
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že komiksu chýba jednotná definícia, ktorá by sa líšila u autorov len v nepa-

trných nuansách. Podobne sa líšia aj ich náhľady na stavbu komiksu. Kri-

tická analýza rôznych prístupov ku komiksovej štruktúre ma doviedla k na-

zeraniu na komiks ako na dynamické a meniace sa médium, ktoré využíva 

najrôznejšie možnosti sprostredkovania obrazu a textu v naratívnej po-

dobe. V mnohých analýzach sa neberie príliš do úvahy fakt, že pri čítaní vi-

zuálneho naratívu musí textová zložka spolupracovať s obrazovou a rov-

nako fakt, že komiks vo svojej podstate je veľmi úzko spojený s filmovým 

umením, keď obe médiá môžeme označiť Eisnerovým pojmom, sekvenčné 

umenie. Preto je dôležité k nemu pristupovať ako k obrazu-textu, ako nara-

tívu, v ktorom nemôže byť separovaný text od obrazu a forma od obsahu. 

V tomto bode sa dostávame k filmovej štúdii Gillesa Deleuza (2011a, 

2011b), ktorá sa stala základom pre prvú časť výskumu – analýzu fragmen-

tov narácie v profesionálnych komiksových naratívoch (kapitola 3). V druhej 

časti výskumu bolo mimoriadne dôležité identifikovať a odsledovať využíva-

nie importovaných fragmentov študentmi, ako ďalší dôkaz toho, prečo je 

prepojenie vizuálnej kultúry a výtvarnej výchovy nevyhnutné a prakticky sa 

mu nemôžeme vyhnúť (kapitola 4, a podobne podkapitoly 1.2 a 2.1). Pro-

stredníctvom vizuálnej kultúry sú niektoré fragmenty už do naračnej štruk-

túry diváka importované. A tak by sa dalo povedať, že študenti, s ktorými 

som počas výskumu spolupracovala, už nečítali, ale ani nereagovali na diela 

ako divák s „nevinným okom“ a ničím nedotknutým vnímaním. Pred obraz-

text prichádzali s mnohými kompetenciami pre tvorbu a čítanie obrazu, 

ktoré pochádzajú zo súčasnej vizuálnej kultúry.   

 

5.1 Ciele výskumu 

Jednotlivé ciele výskumu boli odvodené z hlavnej výskumnej otázky: Ako sa 

odráža vizuálna kultúra v textových a vizuálnych naratívoch študentov, 

a akú rolu v týchto naratívoch zohrávajú fragmenty narácie? Táto otázka 

tak otvára cestu k ďalším otázkam, ktoré pomáhajú bližšie identifikovať jed-

notlivé ciele výskumu a časti, do ktorých musel byť výskum rozdelený.  Pre 

ilustráciu uvádzam niektoré z týchto otázok: Je komiksová narácia frag-

mentovaná? Ak áno aké fragmenty sme schopní identifikovať a aké sú 

vzťahy medzi nimi? Aké sú vzťahy medzi fragmentmi a tematikou, obsa-

hom, ktorý musia niesť? Sú niektoré obsahy špecificky viazané na konkrétny 

typ fragmentu? Ak áno, ako tieto obsahy môže vnímať empirický divák? 

Ako pristupuje empirický divák k tvorbe a čítaniu vizuálnej narácie? Aké 

fragmenty a obrazy pri tom využíva? Môžeme pri niektorých z týchto empi-

rickým divákom využitých fragmentov nájsť priame prepojenie na artefakty 

vizuálnej kultúry? Ak áno na aké obsahy a témy sa tieto importované frag-

menty viažu? Je možné identifikovať problémy a deviácie zo základného čí-

tania a tvorby vizuálneho naratívu a čo môže byť ich príčinou? 
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Špecifikácia zamerania výskumu bola uľahčená práve vďaka množstvu kla-

dených otázok. Následne tak bolo možné vymedziť na koho, respektíve na 

čo je výskum zameraný a odvodiť z otázok a zamerania jednotlivé ciele vý-

skumu: 

• Prvým cieľom bolo identifikovať a popísať fragmenty narácie vo vy-

braných komiksových prácach profesionálnych autorov. 

• Druhým cieľom bolo porovnať a analyzovať vzťahy medzi týmito 

fragmentmi a vytvoriť prehľadnú vzťahovú mapu, ktorá sa dá využiť 

pri ďalších naratívnych analýzach komiksových prác či už profesio-

nálnych autorov alebo študentov. 

• Tretím cieľom bolo analyzovať študentské textové a vizuálne nará-

cie (z hľadiska naračných fragmentov), pozorovať študentov pri ich 

vytváraní a analyzovať taktiež študentské prístupy k tvorbe a čítaniu 

vizuálnych narácií.  

• Štvrtým cieľom bolo identifikovanie a analýza importovaných frag-

mentov, fragmentov  s evidentným zdrojom vo vizuálnej kultúre 

spomedzi študentmi využitých naračných prístupov a štruktúr.  

5.2 Metodológia výskumu 

Výskum komiksu vo výtvarnej výchove bol zložený z niekoľkých fáz. Prí-

pravnú fázu tvoril prieskum k výtvarnému a výskumnému projektu, ktorý 

som uskutočnila ešte v roku 2011 pred odchodom na stáž na univerzite 

Aalto, Fakulte umenia, dizajnu a architektúry v Helsinkách. Pod vplyvom 

niekoľkých dôležitých konzultácií počas štúdia vo Fínsku, napr. s pánom 

profesorom Juhom Vartom alebo Paulom Duncumom, a štúdiom zahranič-

nej literatúry, sa projekt a dizertačná práca vykryštalizovala práve do zacie-

lenia na naračnú štruktúru komiksu a vizuálnu kultúru vo výtvarnej vý-

chove, teda so zameraním na analýzu fragmentov narácie v prácach komik-

sových autorov a študentov.  

 

Pred pilotnou štúdiou bolo nutné uskutočniť časť výskumu zameranú na 

fragmenty narácie v profesionálnych komiksoch, aby tak bola pripravená 

prehľadná vzťahová mapa týchto kategórií, ktorá bola ešte neskôr v prie-

behu výskumu dopĺňaná a jej vierohodnosť saturovaná štúdiou komikso-

vých prác ďalších autorov. K počiatočnej analýze, ktorá tak obsahovala pre-

važne práce českých, slovenských a fínskych autorov a autoriek pribudli ko-

miksové práce z ďalších európskych krajín a vzorka sa tak stala reprezenta-

tívnejšia v pojatí naratívnej stavby súčasného európskeho (alternatívneho) 

komiksu93. Celkovo tak bolo pre túto výskumnú časť využitých 73 komiksov 

                                                             
93 Chápanie európskeho alternatívneho komiksu v tomto výskume: jedná sa o autorov 
v prevahe z krajín, kde sa nedá rozlíšiť pevná hranica medzi mainstreamom a undergroun-
dovým komiksom. Autori a autorky týchto prác majú podobný osud – „neživia sa“ len ko-
miksom, ale ich práca je z rôznych zväčša finančných dôvodov (komiksom sa uživiť nedá) 
spájaná i s dizajnom, filmom, ilustráciou, edukáciou apod. Tieto ďalšie „povolania“ majú 
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rôznej dĺžky (od grafických románov až po krátke komiksové stripy a komiks 

na blogu), od komiksových autorov a autoriek zo 17 európskych krajín94. 

 

V rámci medzinárodného projektu Creative Connections som po návrate zo 

stáže uskutočnila pilotnú štúdiu, ktorú sme realizovali počas výstavy My 

Place v Galérii Trafačka v septembri 2012. Výstava sa zaoberala pojmom in-

tertextovosť vo vizuálnom umení. Obrazový text bol chápaný nie ako ob-

jekt, ale skôr ako priestor medzi objektom a čitateľom. Táto výstava bola 

mojim prvým stretnutím sa so študentmi Gymnázia na Zatlance, ktorí boli 

neskôr do výskumu zapojení. Výstava My Place tak pre mňa a študentov 

predstavovala priestor, kde sme mali možnosť diskutovať v menších skupin-

kách priamo pred dielami na tému vnímania umeleckého diela a príbehu, 

ktorý môže v sebe takéto dielo zahŕňať. Naše rozhovory boli nahrávané 

a spolu s terénnymi poznámkami slúžili ako podklad na prvotnú analýzu95 

a úpravu výtvarného projektu.  

5.2.1 Dve fázy výskumu 

S ohľadom na skúmané problémy by sa využitá metodológia výskumu dala 

rozdeliť do dvoch výrazných fáz. Prvá, už spomínaná fáza, bola založená na 

dôslednom induktívnom prístupe ku komiksovej narácii, kedy bola využitá 

štúdia logiky narácie vo filme od Gillesa Deleuza (Cinema I a II)96, ktorá bola 

následne doplnená o ďalšie sekvencie a fragmenty špecifické pre logiku ko-

miksovej narácie, pretože tá je ešte vo väčšej miere fragmentovaná ako na-

rácia filmová. V rámci prvej fázy som uskutočnila aj rozhovor s fínskou ko-

miksovou autorkou Mari Ahokoivu, keďže v tejto fáze výskumu tvorili jej 

práce podstatnú časť výskumného materiálu a zároveň ma k tomuto inter-

view inšpirovala i stáž v Helsinkách. Mari Ahokoivu však taktiež reprezen-

tuje typickú komiksovú autorku / autora európskej krajiny, ktorá nemá zá-

sadným spôsobom rozdelenú mainstreamovú a undergroundovú komik-

sovú scénu a „komiksoví umelci“ tejto krajiny sa nedokážu uživiť len komik-

som. Preto sa uplatňujú i na poli dizajnu, v ilustrácii alebo edukácii. Práce 

vybrané do tohto výskumu boli práve od autorov s podobným profilom ako 

má Mari.  

 

Výber jednotlivých prác a autorov bol ovplyvnený i technikou „snowball“ 

popísanou napríklad N. Chaimom (2008, s.330). Technika tzv. snehovej gule 

je typická napríklad pre interview a je založená na odporúčaní skúmaných 

jedincov. Avšak tak ako sa dostávame od jedného skúmaného jedinca 

                                                             
tak vplyv na vizuálne prevedenie ich komiksových prác. Práce týchto autorov a autoriek za-
radené do výskumu boli publikované po roku 1990. 
94 Zoznam komiksových prác zaradených do výskumu nájdete zaradený podľa obsahu pred 
zoznam použitej literatúry. 
95 Ukážky z prehovorov a analýz sa objavujú napríklad v 1. a 4. kapitole. 
96 Český preklad: Film I a II. 



132 
 

k druhému, tak je možné postupne prepojiť aj jednotlivé diela a autorov. 

Pre túto techniku vzorkovania je nevyhnutné prepojenie „nových prípadov“ 

a následné napájanie na jadro, s ktorým sme začali a ktoré je v svojej pod-

state najdôležitejšie pre úspech tohto vzorkovania. Technika akumuluje 

práce podobných autorov európskeho alternatívneho komiksového prí-

behu. Zameriava sa teda na konkrétnu skupinu vo väčšine prípadov vý-

tvarne zaujímavých komiksových prác, ktorých jadro tvorila analýza prác 

niektorých českých, slovenských a fínskych autorov v porovnaní s prácami 

celosvetovo známeho a vplyvného britského autora Davea McKeana97, 

ktorý stál na začiatku experimentovania s grafickým románom. K týmto 

prácam boli do analýzy postupne pridávané ďalšie práce a autori, ktorých 

som bola schopná prepojiť či už prostredníctvom interview a výrokov sa-

motných autorov (z hľadiska vplyvu a inšpirácie), komiksových blogov sa-

motných autorov, aktívneho zapojenia sa do slovenského projektu OKO-

MIX, ale taktiež i prostredníctvom jednotlivých ročníkov KomiksFestu, ko-

miksového festivalu v Prahe (predovšetkým v rokoch 2010 – 2013).  

 

Po prvotnej ručnej analýze fragmentov narácie, boli v prípade komiksov 

presahujúcich 5 strán vybrané konkrétne strany ako „príbehovo najhutnej-

šie“ príklady danej komiksovej narácie. Následne som v analýze pokračo-

vala ďalej a detailnejšie v programe Atlas.ti. Postupne tak boli pridávané 

práce ďalších európskych autorov, ktorí adekvátne reprezentujú už spomí-

naný trend v komiksovej narácii. 

 

Postup:  

1. Jeden autor alebo malá skupina autorov, analýza jeho/ich prác 

2. Výber konkrétnych príkladov a strán, ktoré budú slúžiť pre detailnej-

šiu analýzu v Atlase.ti. 

3. Analýza ďalších autorov, fínskych, českých a slovenských – podobný 

postup, od ručnej analýzy k Atlasu.ti – postupné „nabaľovanie“ 

ďalších prác a autorov 

4. Následné ďalšie pridávanie prác a autorov z iných európskych ob-

lastí, ktorí najlepšie  reprezentujú alternatívny trend v komiksovej 

narácii; oblasti Európy: sever, juh, stred, západ, východ Európy a ich 

zastúpenie aspoň niekoľkými súčasnými autormi, ktorí majú po-

dobný profil, s ktorým začínala analýza, a autorov a ich diela je 

možné prepojiť na už spracované práce. Pridávanie autorov a ko-

miksových prác bolo ovplyvnené napr. aj na základe interview 

                                                             
97 Dave McKean spĺňa kritérium európskeho autora, ktorý sa angažuje nielen v komikse, 
ale aj vo filme, dizajne či ilustrácii kníh, zároveň je autorom s vizuálne zaujímavými alterna-
tívnymi komiksovými prácami, ktoré ovplyvnili mnohých mladších autorov. Práve kvôli 
jeho praxi vo filme bolo možné očakávať štruktúrovanie príbehu a jeho logiky podobné ka-
tegóriám popísaných v Deleuzovej analýze. 
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s Mari Ahokoivu, rozhovorov a výstav počas KomiksFestu alebo po-

čas aktívneho zapojenia sa do slovenského projektu Okomix. 

 

Druhá fáza výskumu bola navrhnutá ako kvalitatívna štúdia. Zvolila som 

akčný výskum, ktorý na jednej strane umožňuje, ako píše aj Jan Hendl 

(2005, s.138), „optimálně přenést výsledky výzkumu do praxe a urychlit pro-

ces potřebných změn,“ na strane druhej sa jeho priebeh riadi podmienkami 

praxe, teda je flexibilný a v jednotlivých fázach a cykloch umožňoval pre-

viesť potrebné zmeny a úpravy podľa požiadaviek špecifických prípadov, 

problémov a potrieb študentov, ktoré sa počas výskumu objavili. Cyklickosť 

je jednou zo základných charakteristík akčného výskumu, ako uvádz aj John 

Elliot (1991), keďže práve jednotlivé cykly umožňujú reflektovať jednotlivé 

akcie a situácie, vyvodiť praktické teórie, ktoré nám pomáhajú v ďalších 

cykloch praxe a v navodení zmeny. Akčný výskum sa teda využíva vtedy ak 

chceme niečo zmeniť alebo popísať v jeho živej podstate a aktuálnosti a vy-

vodiť tak závery pre prax. V prípade tohto výskumu sa jednalo o popis 

a identifikovanie obrazov vizuálnej kultúry v naratívnom vyjadrovaní sa štu-

dentov počas hodín výtvarnej výchovy s vyvodením záverov pre prax. Záro-

veň bola táto štúdia zaradená do kontextu medzinárodného výskumného 

projektu Creative Connections.  

 

Akčný výskum je taktiež participatívnym (zúčastneným), čo mi ako výskum-

níkovi umožnilo lepšie spolupracovať a komunikovať so študentmi. Hlavnou 

výhodou akčného výskumu, ako uvádza Anabela Moura, je „jeho průběh 

přímo na místě (je navržen tak, aby se dotýkal konkrétních problémů v bez-

prostřední situaci)“ (2010, s.112). Zároveň akčný výskum svojim dizajnom, 

flexibilitou a adaptabilitou otvára cestu experimentovaniu, inovácii a refle-

xii vo vyučovaní. Akčný výskum tak pomáha zlepšiť vzdelávaciu prax 

a skúma osoby, javy a predmety v špecifickom priestore a čase. rovnako 

pracuje s konceptom učiteľa ako výskumníka a teda tento typ kvalitatívnej 

štúdie je tak vhodný pre výskumy, v ktorých sa snažíme „osvojiť špecifickú 

znalosť špecifického problému“ (Cohen - Manion, 2000, s.216) a vyvodiť zá-

very pre (pedagogickú) prax.  

 

Do druhej fázy výskumu boli zapojené dve skupiny študentov 1.ročníka 

Gymnázia na Zatlance v Prahe, školy vybranej pre medzinárodný projekt 

Creative Connections. Výber študentov nebol ovplyvnený výskumníkom. 

Výskum prebiehal na škole v nepravidelných intervaloch od decembra 2012 

do mája 2013. 

5.2.2 Metódy  

Výber konkrétnych metód využitých počas výskumu závisel od konkrétnej 

fázy a časti výtvarného projektu, ktorý bol navrhnutý pre študentov prvého 
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ročníka strednej školy. Preto pred uvedením  prehľadu využitých metód 

(tab.5) v stručnosti popíšem jednotlivé časti výtvarného projektu.  

 

Výtvarný projekt bol rozdelený do piatich hlavných častí zameraných na: 

znak – denotácia a konotácia v umeleckom diele; časovú dimenziu – kre-

sebný záznam v čase a priestore; úvod do stavby komiksu – fragmenty na-

rácie; variácie a sekvencie v komiksovom príbehu; montáž a príbeh v po-

dobe komiksu a animácie. Tieto časti slúžili ako kostra pre prípravu jednot-

livých výtvarných stretnutí a ich konceptového zacielenia. V prvej časti štu-

denti pracovali so štyrmi dielami s databázy diel projektu Creative Con-

nections, menovite Shopping is my hobby od Aleny Kotzmannovej, Fotob-

logy: Na sídlišti od Sylvy Francovej, Coffee Break od Markka Laakso a Mirja 

by the river od Jaakka Heikkilä. Študenti sa snažili počas samostatnej práce 

prostredníctvom odhalenia denotácie (čo vidíte na obraze?) a konotácie 

(aký význam to môže mať?, čo to znamená?) o analýzu vybraného diela. 

Následne analýza plynule prešla k vytvoreniu krátkeho naratívu k dielu. Zá-

roveň táto prvá časť výtvarného projektu zahrňovala skupinovú diskusiu, 

v ktorej študenti porovnávali svoje analýzy a snažili sa k nim kriticky pristu-

povať.  

 

Druhá časť výskumného projektu zahrňovala kresebné spracovanie času 

a časových úsekov (séria kresieb figúry), uvedomenie si sekvenčnosti a frag-

mentovanosti narácie, keďže podobne ako v kresbe ani v narácii nemô-

žeme pojať všetky informácie a musíme vyberať tie, ktoré pre „príbeh“ po-

trebujeme. Figúry v rozličných situáciách, ktoré mali takto kresebne spraco-

vať, boli ich spolužiaci a učiteľka počas hodiny výtvarnej výchovy.  

 

Tretia časť projektu bola zameraná na úvod do stavby komiksu. Z teórie po-

skytovala informačný prierez komiksom a z praxe si študenti mohli vyskúšať 

tvorenie jednej komiksovej strany podľa vopred pripraveného scenára, av-

šak s riešením konkrétnej naratívnej úlohy (napr. sprostredkovanie emócií, 

prelínanie sa časových úsekov, zobrazenie spomienok apod.).  

 

Štvrtá a piata časť výskumného projektu boli zamerané na vizuálny naratív 

v podobe komiksu a animácie. Počas štvrtej časti študenti pracovali najprv 

v malých skupinkách, kedy si vytvorili hlavnú postavu príbehu a jej základný 

príbeh respektíve problémy, ktorým musí čeliť (napr. v podobe strachu, sa-

moty, choroby atď.). V tejto prípravnej časti mali taktiež zakomponovať do 

narácie snovú sekvenciu. Ďalej v príprave a vo vizuálnom prevedení prí-

behu už pokračovali individuálne. Komiksová narácia v tomto smere väčši-

nou nepresiahla dve strany. Po vytvorení komiksu mohli dobrovoľne odpo-

vedať na niekoľko otázok, reflektovať úlohu a svoju tvorbu komiksu a ná-
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sledne umiestniť tieto komentáre na blog webstránky Creative Con-

nections. Finálna časť výtvarného projektu bola zameraná na tvorbu animá-

cie a prácu v malých skupinkách (približne o 3 až 5 študentoch). Študenti 

neboli v obsahu ani forme animácie nijako obmedzovaní a mohli si sami 

zvoliť tému, prevedenie, dĺžku animácie i finálne úpravy. Každá z priprave-

ných úloh jednotlivých častí výtvarného projektu bola taktiež podrobená 

konceptovej analýze tvorivých úloh, ktorá bola v podobe stručných pozná-

mok pripojená na záver každého plánu vyučovacej jednotky. 

 

Z tabuľky (tab.5) tak vidieť, že počas pilotnej štúdie i vlastného výskumu 

boli použité kombinácie väčšinou troch výskumných metód: rozhovor alebo 

skupinová diskusia a zúčastnené pozorovanie doplnené o analýzu zväčša ad 

hoc dokumentov textovej a obrazovej povahy. Individuálne rozhovory mali 

neštruktúrovanú a často neformálnu povahu. Prebiehali počas tvorby diela 

alebo tesne po ňom, keď som k študentom individuálne pristupovala a kon-

zultovali sme spolu ich postup v tvorbe, respektíve sa jednalo z ich strany 

o detailnejší popis významu a obsahu, ktorý chceli zobraziť. Jednotlivé sku-

pinové diskusie vychádzali vždy z výtvarnej a naratívnej činnosti, na ktorú 

boli študenti počas hodiny zameraní. Prostredníctvom niekoľkých otázok 

som sa snažila stimulovať prirodzenú diskusiu na danú tému hodiny alebo 

stretnutia, aby som tak lepšie odhalila ich postoje, naratívne myslenie 

a chápanie problematiky. V mnohých prípadoch tieto diskusie slúžili aj ako 

dodatočné kladenie otázok k využitým fragmentom  narácie v študentských 

prácach, ktoré pomohli potvrdiť alebo poopraviť formujúcu sa teóriu. 

Otázky takto reflektované v skupine poskytli študentom viac priestoru na 

vyjadrenie svojho názoru a možnú reakciu alebo doplnenie odpovede svo-

jich spolužiakov.  

 

Produkty činnosti boli rozanalyzované na základe kategórií z fázy venovanej 

analýze fragmentov narácie v dielach profesionálnych komiksových umel-

cov, prípadne boli doplnené o kategórie nové a špecifické. Participatívne 

pozorovanie bolo založené na terénnych poznámkach, poznámkach z indi-

viduálnych rozhovorov, reflektujúcich poznámkach (reflexie metód, obsahu 

vyučovacej jednotky, naratívnej tvorby študentov a pocitov z vyučovacej 

jednotky). V niektorých prípadoch bolo pozorovanie doplnené o krátke au-

dio-nahrávky či fotografie z tvorby. Zúčastnené pozorovanie tak poskytlo 

ďalšie cenné informácie týkajúce sa diania v triede, pozorovaného správa-

nia sa a reakcií študentov, poznámok z rozhovorov medzi študentmi týka-

júce sa témy a riešenej úlohy a bezprostredných reflexií z jednotlivých vý-

tvarných stretnutí. 
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Tabuľka 5. Metódy použité vo výskume a analyzované materiály 

1.fáza (prípravná) 2.fáza (akčný výskum) 

PRIESKUM 
ANALÝZA 

FRAGMEN-
TOV NARÁCIE 

PILOTNÁ 
ŠTÚDIA 

VÝTVARNÝ PROJEKT 

Prvá časť 
(A) 

Druhá časť 
(B) 

Tretia časť 
(C) 

Štvrtá časť 
(C) 

Piata časť 
(C) 

Zúčastnené 
pozorova-

nie (te-
rénne a ref-

lektujúce 
poznámky, 
doplnené o 
fotografie 

z tvorby ko-
miksu) 

Analýza 
produktov 

činnosti 
(komik-

sové práce 
vybraných 
európ. au-
torov, ko-
miksové 

blogy 
týchto au-

torov) 
 

Zúčastnené pozorovanie (terénne a reflektujúce poznámky) 

 
 
 
 

Analýza produktov činnosti 

Analýza  
produktov 

činnosti  
(komiksové 
práce star-
ších žiakov 
ZŠ (3D ko-

miksy a ani-
mácia)) 

(písomné 
záznamy 
naratí-

vov) 

(pracovné 
listy, prí-

behy, štu-
dentské 

fotografie 
ako krea-

tívna reak-
cia na 
dielo 

a jeho vý-
znam) (séria figu-

rálnych 
kresieb ako 
záznamov 

zmeny času 
a priestoru) 

 
 
 
 

(návrhy 
komikso-

vých strán 
podľa sce-

náru) 

(prípravné 
pozn. 

a storybo-
ard, komik-
sové nará-

cie, komen-
táre a refle-

xie na 
blogu) 

 

(prípravné 
pozn. 

a storybo-
ard, ani-

mácie, ko-
mentáre 
a reflexie 
na blogu) 

 

Skupi-
nové dis-

kusie 
a nefor-
málny 

rozhovor 
(nahrávky 

a pí-
somné 

záznamy 
komentá-

rov) 
 

Skupinové 
diskusie 

(nahrávky, 
prepisy, 
písomné 
záznamy) 

 

Skupinové 
diskusie 
a nefor-

málny roz-
hovor 

(krátke na-
hrávky na 
tému ko-

miks) 
 

Nefor-
málny roz-

hovor  
(písomný 

záznam in-
dividuál-

nych výpo-
vedí 

k tvorbe 
komiksu) 

 

Nefor-
málny  

rozhovor  
(písomný 

záznam in-
dividuál-

nych výpo-
vedí 

k tvorbe 
animácie 

 

Interview 
(s komik-
sovou au-

torkou 
Mari Aho-

koivu) 
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5.2.3 Triangulácia 

Predtým ako prejdem k popisu využitia kódovania podľa zakotvenej teórie 

popíšem aspoň v krátkosti trianguláciu výskumu, teda ako bola zaistená 

kvalita dát. Tá by vo výskume mala byť zabezpečená rôznorodými zdrojmi 

informácií. V prípade tohto výskumu verbálne dáta boli doplnené o dáta vi-

zuálne. Podobne dlhší čas strávený v teréne mi umožnil skúmať a pozoro-

vať študentov a ich prácu na tvorivých úlohách v rôznych časových momen-

toch a tak nevyvodzovať závery len z jedného alebo dvoch stretnutí. Avšak 

v  prípade tohto výskumu ide nielen o dátovú trianguláciu, ale aj o triangu-

láciu výskumníkov, respektíve pozorovateľov situácie, keďže sme v teréne 

so študentmi boli vždy minimálne dve výskumníčky (spolupráca s PhDr. Le-

onorou Kitzbergerovou, PhD) a mohli sme tak o pozorovanej situácii disku-

tovať a konzultovať ju. Pre zaistenie kvality dát, analýzu a tvorbu teórie 

bolo mimoriadne významné konzorcium výskumníkov projektu Creative 

Connections, ktoré umožnilo prediskutovať jednotlivé témy a problémy vý-

skumu. Národnou koordinátorkou tohto výskumu je pani docentka PhDr. 

Marie Fulková PhD, s tímom zloženým z odborníkov na výskum vo výtvarnej 

výchove z KVV PedF UK. 

5.3 Kódovanie podľa zakotvenej teórie a analýza vizuálneho naratívu 

Analýza dát prebiehala paralelne s výskumom, čo umožnilo jednotlivé fázy 

a cykly upresňovať a reagovať na nové poznatky a problémy v teréne. Väč-

šina z analýz bola vykonaná za pomoci programu Atlas.ti alebo využitím 

jednoduchých komentárov a poznámok v programe Microsoft Office Word. 

Program Atlas.ti bol využitý predovšetkým na analýzu vizuálnych naratívov, 

čo umožnilo sprehľadniť jednotlivé kategórie a vzťahy medzi nimi, ale tak-

tiež lepšie popísať naratívnu montáž v obrazovej podobe. Vo výskume tak 

boli využité štandardné postupy zakotvenej teórie a to tri typy kódovania. 

Boli využité predovšetkým z dôvodu získania veľkého množstva výskum-

ných materiálov, hlavne obrazovej, ale i textovej povahy.  Oba typy mate-

riálov som najprv pozorne čítala a študovala, a následne vybrala tie časti, 

ktoré boli obsahovo a významovo hutnejšie a vyžadovali si ďalšie podrob-

nejšie štúdium, čítanie a kódovanie. Počas ďalšieho čítania (pri otvorenom 

kódovaní) tak boli vyberané niekedy celé dokumenty respektíve obrázky, 

inokedy vety, paragrafy alebo jednotlivé zábery, panely či detaily z vizuál-

nych naratívov (komiksov, animácií, kresebných záznamov času apod.). 

V programe Atlas.ti tak vznikol zoznam kódov a kategórií, ktoré boli ďalej 

prehodnotené, porovnávané a prostredníctvom vzťahových máp bola 

spresnená aj nadradenosť niektorých kategórií a vzťahy medzi nimi (axiálne 

kódovanie). Proces kódovania tak smeroval k vytvoreniu základnej naratív-

nej štruktúry (pre komiksové príbehy profesionálnych umelcov) a štruktúry 

pre naratívne montáže študentov, vytvorenej previazaním centrálnych ka-

tegórií. 
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5.3.1 Logika narácie v komikse (prvá fáza výskumu) 

Ako prvá prebehla analýza vybraných komiksových prác európskych auto-

rov a autoriek. Táto štúdia viedla najprv k vytvoreniu prvotnej schémy frag-

mentov narácie, ktorá bola postupne dopĺňaná a presnejšie usporiadaná 

počas ďalších fáz výskumu (obr.17).  

 

Konštruovanie príbehu v komikse je zaujímavým procesom práce. Z frag-

mentov (záberov), ktoré sú vždy určitou limitáciou a ohraničením toho, čo 

ešte na obraze bude a čo už nie, autor vyberá tie, ktoré sú schopné niesť 

význam, tak ako to autor zamýšľa; vytvára sekvencie a epizódy, ktoré sa 

spájajú do finálneho diela, montáže obrazov. Montáž, Gilles Deleuze 

(2011a) opisuje ako determináciu celku prostredníctvom pokračovaní a sú-

vislostí, zostrihov a klamných súvislostí. Montáž je pre neho Ideou a zázna-

mom určitej zmeny. Montáž v komikse je zložená vždy z niekoľkých väčších 

alebo menších sekvencií (ako môžete vidieť aj na obr.17). Tieto sekvencie 

sa môžu prelínať, koexistovať na tej istej strane a zároveň v nich môžeme 

identifikovať menšie a špecifickejšie časti – fragmenty. Rada by som teraz 

na niekoľkých obrazových príkladoch popísala postup analýzy komiksových 

naratívov v programe Atlas.ti. Analýza bola inšpirovaná textami Gillesa De-

leuza.  

 

Prvá fáza výskumu tvorila dôležitú prípravnú časť. V prieskume98 som mala 

možnosť vyučovať komiks a animáciu počas troch vyučovacích jednotiek 

a zároveň overiť možnosti využitia vizuálnej narácie pre výtvarný projekt. 

Prieskum spolu s pilotnou štúdiou tak bol praktickou prípravou na druhú 

fázu výskumu (akčný výskum). Neodmysliteľnou teoretickou prípravou bola 

analýza komiksových príbehov, ktorá tak tvorila odrazový mostík pre ana-

lýzu študentských vizuálnych naratívov. Základ tvorili induktívne vytvorené 

kategórie podľa štúdie filmového naratívu Gillesa Deleuza (tabuľka 5), ktoré 

by sa podľa prvotného predpokladu mohli vyskytovať i v komikse. Tie boli 

následne v procese kódovania komiksových naratívov porovnávané, prí-

padne pozmenené, premenované a doplnené o ďalšie kategórie. Podobne 

v tomto procese boli niektoré kategórie odstránené, pretože sa ukázalo, že 

komiksovému naratívu (tabuľka 3)99 nevyhovujú.  
  

                                                             
98 Prieskum sa uskutočnil na ZŠ Ing. Kožucha v Spišskej Novej Vsi. 
99 Tabuľku nájdete v podkapitole 3.2. 
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Tabuľka 5: Prvotné kategórie podľa Gillesa Deleuza aplikovateľné na komiks. 

 

Kategória Popis kategórie 

montáž / asam-

bláž 

Filmový naratív zložený zo záberov, sekvencií záberov a ob-

razov 

záber 
Relatívne uzavretý systém toho, čo bolo vybrané do obrazu. 

Môže byť chápaný ako priestorová kompozícia 

rarefakcia 
Zámerné vyprázdnenie obrazu (záber na jeden predmet 

alebo prázdny záber) 

saturácia Zámerné presýtenie záberu informáciami a detailmi 

priestor mimo 

záber 

Informácie, ktoré sa nevošli do záberu, avšak divák by mal 

byť schopný si ich domyslieť 

zmena Kvalitatívna zmena v príbehu, rozvíjanie deja príbehu 

obraz-akcia 
V zmysle veľkej (SAS´) a malej formy (ASA´), striedanie 

vzťahu medzi situáciou a akciou v príbehu 

obraz-percepcia 
Filmový záber ako pohľad, názor na vec, ktorý môže byť ob-

jektívny, subjektívny alebo semi-subjektívny 

obraz-afekcia 
„Close-up“, zámerné priblíženie záberu. Prepojenie na tzv. 

systém emócií 

obraz-čas 

Obraz naplnený časom. Zábery a obrazy odkazujúce na ča-

sové zmeny a prelýnania v príbehu (minulosť, prítomnosť, 

budúcnosť) 

obraz-kryštál 
Spojenie aktuálneho a virtuálneho obrazu do takého bodu, 

v ktorom už nie sme schopní ich rozlíšiť 

obraz-sen 
Obraz, v ktorom „pohyb svetov“ nahrádza akciu. Snívanie 

v spánku, denné snenie alebo limitujúce situácie 

obraz-pamäť 

Virtuálny obraz, ktorý vchádza do vzťahu s obrazom aktuál-

nym a doplňuje ho. Prepojenie na flashback, pamäť a  

problémy pamäti 

 

Počas analýzy komiksového naratívu programom Atlas.ti boli postupne pri-

dávané ďalšie práce reprezentujúce komiksové naratívy európskeho alter-

natívneho komiksu. Analýza týchto komiksových naratívov prebiehala na-

sledovne. Po prvotnom čítaní boli v prípade grafických románov označené 

tie časti a strany komiksov, ktoré boli naratívne hutnejšie. Zároveň im boli 

priradené prvotné poznámky a označenia z hľadiska obsahu a významu prí-

behu. Tieto časti vizuálnych naratívov boli prenesené do programu Atlas.ti 

a ďalej analyzované za pomoci tohto programu. V prípade kratších komik-

sových naratívov sa jednalo o prenesenie všetkých sekvenčných obrázkov. 

Tieto strany alebo časti komiksových naratívov tak boli rozanalyzované po 

formálnej i obsahovej stránke (napr. porovnanie so skutočnosťou, analýza 

z hľadiska času a jeho manipulácie, využitie rôznych záberov a uhlov pohľa-
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dov, možnosti vizuálnej transformácie panelu apod.) a následne boli kon-

krétnym výsekom z naratívu a obrázka priradené kódy a kategórie. Podob-

nou analýzou tak prechádzali všetky do výskumu zaradené komiksové nara-

tívy. Prvotné kategórie, ktoré vzišli zo štúdie Gillesa Deleuza boli doplnené 

o nové a ich názvy boli prehodnotené v zmysle adekvátnejšieho vyjadrenia 

samotnej podstaty kategórie. Z tohto kódovania tak vzišli už v tabuľke 3.  

popísané centrálne kategórie komiksového naratívu. Taktiež boli analyzo-

vané vzťahy medzi kategóriami navzájom a medzi kategóriami a ich subka-

tegóriami (obr.17). 

 

V tejto prípravnej fáze som uskutočnila aj interview s fínskou komiksovou 

autorkou, s ktorej prácami som sa mala možnosť zoznámiť počas stáže na 

Aalto univerzite v Helsinkách. Prvé stretnutie s autorkou bolo počas výstavy 

fínskeho komiksu v Design Museum v Helsinkách. Neskôr kvôli autorkinej 

zaneprázdnenosti sme pokračovali v neštruktúrovanom rozhovore pro-

stredníctvom Skypu, ktorý sa mal dotýkať troch základných tém: proces 

vzniku jej komiksových príbehov, narácia a čítanie komiksu z pohľadu au-

tora. Rozhovor bol so súhlasom autorky zaznamenaný do písomnej podoby 

a následne v skrátenej podobe publikovaný v angličtine na internete a v ča-

sopise Inspire. Na jednej strane bolo toto interview nevyhnutným z hľa-

diska potvrdenia alebo vyvrátenia formujúcej sa teórie ohľadom logiky na-

rácie v jej komiksových prácach. Na druhej strane bolo taktiež zaujímavé 

oboznámiť sa s pohľadom autorky na naráciu v komikse a s jej samotným 

postupom pri tvorbe komiksového príbehu. Tento postup mi tak pomohol 

lepšie porozumieť procesu čítania a hľadania významu v komikse nielen zo 

strany čitateľa, ale i tvorcu a autora. Z interview tak vzišlo niekoľko oblastí, 

ktoré si vyžadovali ďalšiu pozornosť vo výskume. Autorka chápala komiks 

ako možnosť hľadania svojej identity a rozprávania príbehov, ktoré by inak 

nebola schopná vypovedať slovom. Komiks tak pre ňu bol denníkom alebo 

semi-autobiografiou. Proces tvorby príbehu zahrňoval niekoľko fáz, ktoré 

sa pohybovali medzi spontánnosťou a presnosťou vyjadrenia, pretože ko-

miks nie je vytváraný pre autorku, ale pre čitateľa. Tu uviedla Mari zaují-

mavý termín – časové zóny. Jednu časovú zónu má autor, ktorý príbeh vy-

tvoril a časové usporiadanie teda vyjadruje i autorovo chápanie príbehu. 

Avšak svoju časovú zónu má i ktorýkoľvek čitateľ. A podľa Mari tak toto iné 

chápanie času a usporiadania úsekov v komiksovom príbehu vedie k istým 

rozdielom v chápaní príbehu. Na strane druhej autor pri tvorbe príbehu je 

pod vplyvom iných diel nielen komiksov a taktiež čitateľ začína čítať dielo 

s istými poznatkami, záujmami či očakávaniami od príbehu.  

 

Síce rozhovor s Mari Ahokoivu tvorí iba malú časť zo všetkých výskumných 

materiálov, otvoril však v prípravnej fáze niekoľko dôležitých tém a otázok, 
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ktoré bolo potrebné mať na pamäti v prípade tvorenia štruktúry výtvar-

ného projektu a následne priamo počas jednotlivých vyučovacích jednotiek 

zameraných na tvorbu komiksovej narácie. Z toho vyplynulo, že študenti sa 

pri konfrontovaní s vizuálnym naratívom dostanú do nasledujúcich situácií 

a pozícií:  

1. študent ako čitateľ vizuálneho naratívu a spolutvorca príbehu (zahr-

ňujúc postupy a prístupy študentov pri čítaní obrazu) 

2. študent ako autor vizuálneho naratívu (zahrňujúc vplyvy vizuálnej 

kultúry, postup pri tvorbe vizuálneho naratívu)  

3. študent ako užívateľ fragmentov narácie (zahrňujúc importované 

fragmenty, tvorbu „nových“ naratívnych fragmentov a spôsob ich 

využitia).  

 

Počas prípravnej fázy sa komiksový naratív ukázal ako fragmentovaná nará-

cia, montáž zložená z fragmentov príbehu. Jednotlivé fragmenty príbehu sú 

autorom vyberané dôsledne, tak aby príbeh nestagnoval (ak to nie je 

priamo zámerom autora) a odhaľoval potrebné množstvo informácií k de-

dukovaniu nálady, atmosféry, emócií, deja, vzťahu príbehu k realite atď. 

V dôsledku uľahčenia čítania a rozoznania týchto informácií sú tak využí-

vané ustálené formy fragmentov a spôsoby narácie, ktoré využíva aj alter-

natívny typ komiksu. Na druhej strane je však alternatívny komiks otvore-

nejším priestorom pre rozpoznanie autorovej identity, ktorá sa naopak 

stráca v mainstreamovom komikse a v „pásovej výrobe“ príbehu. Analýza 

logiky komiksového naratívu tak nemôže oddeľovať obsah od formy, ale 

naopak pri naratívnom rozbore sa musí brať ohľad na ich prepojenie. Tak-

tiež je potrebné brať do úvahy i fragmenty narácie typické pre naratívny 

štýl konkrétneho autora, ktorý môže niekedy prechádzať až do labyrintu 

nespojitých myšlienok. 

5.3.2 Študentské vizuálne a textové naratívy (druhá fáza výskumu) 

Druhá fáza výskumu sa na Gymnáziu na Zatlance uskutočnila od decembra 

2012 do konca apríla 2013. Do výskumu boli zapojené dve skupiny študen-

tov prvého ročníka, celkom 32 študentov. Výtvarnú výchovu tieto skupiny 

mali každý druhý týždeň v rozmedzí dvoch vyučovacích hodín, teda dvakrát 

45 minút. Spracovanie a analýza dát prebiehala paralelne so zberom dát 

a neskôr som pokračovala v detailnejšej analýze i po ukončení zberu dát 

v teréne. Táto fáza zahrňovala výuku výtvarného projektu počas hodín vý-

tvarnej výchovy na menovanom gymnáziu a zber výskumných materiálov, 

ktoré vzišli z tohto projektu. Vo všetkých vyučovacích jednotkách bolo pou-

žité zúčastnené pozorovanie zahrňujúc analýzu materiálov a poznámok 

z pozorovania. Ďalej bola analýza dát zameraná na denník z vyučovacích 

jednotiek, výtvarné a textové práce študentov, študentské komentáre po-

čas hodiny a na blogu. Túto výskumnú fázu je možné rozdeliť na 3 až 5 te-

maticky príbuzných častí, a to z hľadiska analýzy materiálov a rozoberaných 
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tém jednotlivých vyučovacích jednotiek. Keďže aj v predkladanej dizertač-

nej práci dodržujem rozdelenie na 3 tematicky príbuzné časti (3 kapitoly za-

merané na študentské práce100), tak podobne budem k popisu výskumu 

pristupovať aj v tomto texte. Tabuľka 6 popisuje prehľadne jednotlivé časti 

projektu ich tematické zameranie a časové rozmedzie. 

 

časť projektu / 

rozmedzie  

trvania 

témy a rozoberaná  

problematika 

čas výuky 

na 1 sku-

pinu 

počet 

štu-

dentov 

Odo-

vzdané 

práce 

A. (13.12.2012 -

10.1.2013) 

Znak a význam, čítanie 

a tvorivá analýza obrazu. 

Naratívna interpretácia  

obrazu. 

 

2x 90min 27 / 31 27 / 21 

B. (17.1.2013) 

„Tu a teraz“, kresba figúry 

v premenách času a  

priestoru. Séria kresieb. 

 

1x 90min 32 97 

C. (27.2. – 

18.4.2013) 

Fragmenty narácie a  

montáž. 

Komiksový naratív 

Animovaný príbeh. 

 

6x 90min 

29 / 28 

23 / 27 

30 / 29 

23 

27* 

7* 

Tabuľka 6. Prehľad tematických častí výtvarného projektu druhej fázy výskumu. Hviezdičkou (*)sú 

označené počty odovzdaných prác vrátane nedokončených komiksov respektíve animácií. 

 

Stručný prehľad v tabuľke poukazuje taktiež na to, koľko hodín bolo veno-

vaných konkrétnej časti projektu a zároveň koľko študentov sa zúčastnilo 

danej vyučovacej jednotky alebo časti projektu. Študenti pracovali buď sa-

mostatne, v pároch alebo v malých skupinkách a tak v dôsledku toho sa líši 

i počet odovzdaných naratívnych prác v podobe textu alebo obrazu pre jed-

notlivé časti projektu. Celkovo bolo analyzovaných 202 študentských prác, 

z ktorých nebolo dokončených približne 8 vizuálnych narácií (konkrétne 6 

komiksov a 2 animácie).  

 

Pri analýze jednotlivých naratívnych prác som vychádzala z predpokladov, 

že:  

a) študenti sú empirickými divákmi a teda pri vnímaní a čítaní obrazov 

využívajú obrazy, s ktorými sa už predtým stretli (napr. prostredníc-

tvom vizuálnej kultúry) 

b)  na základe toho, je možné taktiež predpokladať, že tieto vplyvy 

a predchádzajúce obrazy a narácie sa objavia aj v ich naratívnych 

                                                             
100 Kapitoly 1., 2., 4.  
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prácach a môžu napríklad ovplyvniť logiku, štruktúru alebo tému 

príbehov. 

 

Mojim cieľom tak v týchto častiach výskumu bolo popísať postup študentov 

pri čítaní a tvorbe vizuálnej narácie a zistiť, či a akým spôsobom využívajú 

študenti fragmenty narácie vizuálnej kultúry vo svojich prácach.  

 

Obraz ako naratív 

V prvej časti projektu sme sa spolu so študentmi venovali naratívu odvode-

ného z jedného obrazu. Dve vyučovacie jednotky boli venované znaku, de-

notácii a konotácii. Okrem nových skúseností, ktoré mohli študenti získať 

prostredníctvom týchto dvoch stretnutí som taktiež predpokladala, že štu-

denti budú vybrané obrazy porovnávať s doteraz vnímanými obrazmi, napr. 

aj prostredníctvom vizuálnej kultúry alebo vplyvom ich doterajších učiteľov 

výtvarnej výchovy.  

 

Študenti pracovali so štyrmi dielami101, ktoré sú súčasťou databázy projektu 

Creative Connections. Diela najprv analyzovali písomne, neskôr svoje myš-

lienky diskutovali v menších skupinách, v ktorých sa vykryštalizovali aj ná-

pady na fotografickú reakciu na diela. Na prvých deväťdesiat minút pro-

jektu som mala pre študentov pripravené 2 pracovné listy. Ten prvý bol za-

meraný na precvičenie denotácie, konotácie a asociácií viažucich sa ku kon-

krétnemu predmetu alebo pojmu. Tieto predmety bolo možné nájsť záro-

veň v 4 vybraných prácach autorov z projektovej databázy a tak sa s nimi 

študenti mohli opäť stretnúť počas analýzy týchto výtvarných diel. Boli to 

nasledovné pojmy: sídlisko, nákup, igelitová taška, oheň, zlato, človek, kroj, 

káva, okno, Svätý Václav, zima, sneh, pomník, tráva, ľad, zrkadlo, more, 

dom a „plyšák“. Študenti si vybrali vždy jeden pojem, ktorého význam sa 

snažili vysvetliť a rovnako doplniť svoje asociácie k nemu spojené. Každý 

študent/študentka si teda náhodne vytiahol jedno slovo, k tomu mali vy-

tvoriť jednoduchý obrázok, znak a pripísať možné asociácie a prenesené vý-

znamy. Potom nechali svoj pracovný list kolovať, aby získali asociácie a ná-

pady aj od svojich spolužiakov. Prvý pracovný list tak fungoval ako príprava 

študentov pre analýzu obrazov, ktoré ich čakali v ďalšej časti vyučovacej 

jednotky. 

 

Podobne, náhodný výber bol aj pri voľbe diela na analýzu. Každý štu-

dent/študentka si vybrali jeden pracovný list s výtvarným dielom a k nemu 

dostali pomocné otázky, ktoré im mali uľahčiť analýzu. Boli to otázky ako: 

1. Čo vidíte na obraze?  

                                                             
101 Boli to diela nasledovných autoriek a autorov: Sylva Francová: Fotoblogy, Alena 
Kotzmannová: Shopping is my hobby, Jaakko Heikkilä: Mirja by the River, Markku Laakso: 
Coffee Break. 
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2. Aká je kompozícia obrazu? Kde sú umiestnené hlavné prvky obrazu? 

3. Opíšte postavu/postavy, ktoré sú na obraze – koľko je tam postáv, 

čo majú oblečené, čo robia? 

4. Čo je v pozadí? 

5. Čo vidíte v popredí? 

6. Aké predmety sú na obraze? 

7. V akom prostredí sa postavy nachádzajú? 

8. Dokázali by ste identifikovať ročné obdobie? Ak áno, napíšte podľa 

čoho. 

9. Je na obraze nejaký text, značka, vzor apod.? 

10. Je na obraze niečo zvláštne, napr. niečo, čo tam podľa vás logicky 

nepatrí? 

11. Pozrite sa ešte raz a detailne na obraz. Aké asociácie vám prichá-

dzajú na um na základe znakov, ktoré ste identifikovali? Aké máte 

pocity z obrazu? 

12. Pokiaľ je na obraze viac postáv, pokúste sa popísať vzťahy medzi po-

stavami? 

13. Dokázali by ste identifikovať mimiku, gestá postáv? Čo vám prezrá-

dzajú?  

14. Aký je vzťah medzi postavami a prostredím, v ktorom sú umies-

tnené? Nájdite súvislosti. 

15. Aký je vzťah medzi postavami a predmetmi, ktoré sú na obraze? 

Akú úlohu môžu na obraze zohrávať? Na čo môžu odkazovať? 

16. Čo vám prezrádza vzhľad, oblečenie postáv? Apod. 

 

V tomto prípade je potrebné spomenúť, že táto úloha bola navrhnutá po-

dobne ako to bolo v prípade pilotnej štúdie v galérii Trafačka. Študenti teda 

pred analýzou vedeli len mená autorov a krajinu, z ktorej autor alebo au-

torka pochádza. Zámerom bolo, aby k dielam pristupovali naozaj na základe 

svojho vnímania a predchádzajúcich skúseností s inými obrazmi a neboli 

„ohraničení“ názvom diela, informáciou o diele či komentárom autora. 

Okrem analýzy sa študenti mali v poslednej časti hodiny pokúsiť o vytvore-

nie názvu pre dielo a krátkeho príbehu na základe analýzy a ich pocitov 

z diela.  

 

Pred ďalším stretnutím prešli jednotlivé výpovede, rozbory diel a príbehy 

prvou analýzou, z ktorej vyplynulo niekoľko kategórií a možných stratégií 

prístupu k dielu – jeho vnímanie a čítanie jednotlivých znakov študentmi. 

Predovšetkým v príbehoch a komentároch zo skupinovej diskusie sa uká-

zalo už niekoľko prvých znakov toho, že študenti pristupujú k dielam so skú-

senosťami z vnímania obrazov vizuálnej kultúry a tie s novým obrazom po-

rovnávajú. Príkladom z tejto časti výskumu je časté používanie porovnania 

obrazu Markka Laakso s „Nastekou a Mrázikom“ („jednoho dne Elvis 
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koncertoval v Rusku a zalíbila se mu maskéřka Nastěnka“); kritizovanie to-

pánok postavy z fotografie Aleny Kotzmannovej, ktoré boli porovnávané 

s elegantnými a luxusnými lodičkami z reklám a filmov („to víte, ona bere 

jenom boty s červenou podrážkou102“), prípadne ďalšia kritika tejto postavy 

a igelitky, ktorú drží v ruke („nikdy bych jsme si takovou hle igelitku nevzali, 

kdybych jsme šli ven. Je to taková sociální igelitka…Teď se nosí ty 

bavlněný.“). Prehľad identifikovaných kategórií nájdete v tabuľke 1, podka-

pitola 1.3. 

 

Po ďalšom stretnutí a skupinovej diskusii, počas ktorej sa študenti pokúsili 

kriticky pristupovať ich vlastným výpovediam o dielach prostredníctvom 

powerpointovej prezentácie zhrnutia z predchádzajúcej hodiny, som taktiež 

jednotlivé kategórie prehodnotila a doplnila. Jednotlivé slidy prezentácie 

študenti komentovali a hodnotili. Práve po tejto diskusii sa zároveň dozve-

deli o vybraných dielach viac informácií a oboznámili sa i s komentármi sa-

motných autorov. Následne sa pokúsili o fotografickú re-interpretáciu diel, 

čo im umožnilo opäť sa nad dielami zamyslieť v zmysle hermeneutického 

prístupu k obrazu a jeho interpretácii. 

 

Po analýze materiálov z prvých dvoch vyučovacích jednotiek som si uvedo-

mila, že v študentskej interpretácii bola väzba medzi ich svetom, záujmami 

a obrazmi, ktoré vnímali a vnímajú okolo seba, mimoriadne silná. Tieto už 

predtým vnímané obrazy sa objavovali v ich interpretáciách buď priamo, 

keď na ne odkazovali (napr. Mrázik, Nastěnka, animácia Doba ľadová, lo-

dičky a „chlapské topánky“, drogoví díleri apod.), alebo keď sa nepriamo 

objavovali v ich výpovediach ako substitúty, aditívy k znakom a významom 

alebo v ich nesúhlase s dielom a s jeho prevedením, ktoré kritizovali a sna-

žili sa navrhnúť iné riešenie vizualizácie myšlienky.  

 

Študentské interpretácie a prvé naratívy tak pre mňa boli dôležitým zdro-

jom informácií o tom ako títo študenti pristupujú k obrazom, ako ich čítajú 

a konštruujú ich význam. Študent tak stál v úlohe čitateľa, ktorý kvôli ne-

dostatku informácií o diele bol nútený aktívne pristupovať ku konštruova-

niu významu, ale taktiež sa stal spolutvorcom a autorom obrazov a narácií, 

pri ktorých využívali podobné stratégie. 

                                                             
102 Odkaz na návrhára Christiana Louboutina. 
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Časová dimenzia a čítanie vizuálnej narácie 

Ďalším krokom v príprave študentov na tvorbu vizuálnych narácii bola séri-

ová kresba – vyjadrenie zmeny času a priestoru. Čas v príbehu zohráva dô-

ležitú úlohu. Preto tretia vyučovacia jednotka bola zameraná na uvedome-

nie si dôležitosti času v príbehu a jeho možnosti záznamu. Kresba figúry sa 

tak stala záznamom času, vnímaním priestorových vzťahov a plánov, rých-

lym záznamom skutočnosti a uvedomením si časových odlišností a vzťahov, 

ktoré pomáhajú vytvárať príbeh a určitú situáciu. Koncept hodiny tak bol 

založený na myšlienke vrstvenia a postupného kryštalizovania času.  

 

Na začiatku stretnutia bola obom skupinám predstavená PowerPoint pre-

zentácia s ukážkami diel svetových, ale aj českých umelcov, so zameraním 

na figúru a polfigúru. Na týchto prácach sme si ukázali rôzne kresebné prí-

stupy a štýly, základné proporcie a predovšetkým sme kládli dôraz na uvoľ-

nenie kresby. Linka sa mala stať záznamom času, odvážnym a oslobodeným 

ťahom. Úlohou študentov bolo vytvoriť aspoň 5 skíc figúry respektíve figu-

rálnej kompozície za približne 50 až 60 minút. Použiť mohli dostupné mate-

riály – uhlík, tuš a pierka, fixy, ceruzy a pod. Na perokresbu sa odhodlala len 

jedna študentka, inak študenti väčšinou využívali uhlík alebo perá a ceruzy. 

Súčasťou úlohy bolo pohybovať sa po triede, nájsť ten najlepší, najzaujíma-

vejší uhol pohľadu a teda počas kreslenia niekoľko krát meniť polohu. Na 

konci hodiny sme sa spolu so študentmi pokúsili usporiadať jednotlivé skice 

z hľadiska času a priebehu hodiny.  

 

Obrázok 53. Stratégie prístupu a interpretácie diela zaznamenané počas prvej časti výskumu. 
Čierne línie znázorňujú návraty k dielu, jeho znovu-vnímanie a snahu o pochopenie. Interpretácia 
preto nie je priamočiarym postupom. Počas hermeneutického prístupu k interpretácii diela študenti 
využívali rôzne stratégie, aby konštruovali jeho význam. 
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Poznámky z pozorovania a série figurálnych kresieb ako záznamov zmeny 

času a priestoru tvorili ďalší výskumný materiál. Jednotlivé obrázky boli na-

skenované a vložené do programu Atlas.ti, v ktorom ďalej prebiehala ich 

analýza. Analýza103 obrazového materiálu však nemohla prebiehať odde-

lene od prehovorov študentov a záznamov z pozorovania. Počas analýzy 

a kódovania som tak hľadala odpovede na otázky: ako študenti zobrazili 

zmenu (času a priestoru)? a aké spôsoby zachytenia tejto zmeny využili? 

Odpovede na tieto otázky ma zaujímali predovšetkým z pohľadu formova-

nia príbehu – zachytenia zmeny, keďže napríklad aj Deleuze pokladá za zá-

kladnú súčasť logiky narácie kvalitatívnu zmenu v príbehu.  

 

Jedna kresba sa stala pre študentov výsekom z času a priestoru. Kresby sa 

až na jednu výnimku neprelínali aj keď mohli byť zakreslené na jednom liste 

papiera. Do svojich vizuálnych záznamov vkladali detail, napr. nápis na 

tričku, ktorý pomáhal identifikovať postavu. Počas kresby a taktiež na záver 

hodiny, keď sme sa snažili jednotlivé kresby usporiadať z hľadiska času, bol 

pre študentov dôležitý „medzník“, udalosť alebo moment, ktorý bol zväčša 

dynamický a pomáhal priradiť na „časovú os“ ďalšie obrazy. Tí, ktorí sa sna-

žili zachytiť vlastnú časovú líniu a vytvoriť tak sekvenciu časových výsekov 

(napr. Barbora a jej štúdia spiacej Niki), tak popisovali zmenu i v tých nepa-

trných detailoch – iné preloženie rúk, obrátenie hlavy, prípadne iný uhol 

pohľadu. Súčasťou analýzy bolo taktiež porovnanie kresieb a kresebných 

záznamov s niekoľkými komiksovými naráciami a ich sekvenciami narač-

ných fragmentov, napr. z hľadiska dynamiky a statiky, rarefikácie a saturá-

cie obrazu. Výsledkom tak bolo lepšie porozumenie fragmentu narácie 

a sformovanie jeho definície ako časového a priestorového výseku z prí-

behu, ktorý z hľadiska narácie môže byť dynamický alebo statický, rarefiko-

vaný alebo saturovaný. 

 

Fragmenty a montáž  (študentské naratívy) 

Tretia záverečná fáza projektu bola zameraná na tvorbu vizuálnej narácie. 

So študentmi sme postupovali od fragmentov narácie k ich spájaniu do sú-

vislejšieho naratívneho celku. Študenti si tak vyskúšali najprv riešenie kon-

krétnej naratívnej úlohy k zadanému scenáru a v nasledujúcich vyučovacích 

jednotkách pokračovali v tvorení vlastných vizuálnych naratívov (v podobe 

komiksu a animácii). Svoje vizuálne naratívy študenti komentovali či už po-

čas tvorby alebo neskôr v podobe zápisov a komentárov na blogu. Ako ma-

teriály pre analýzu tak boli použité nielen vizuálne naratívy, ale aj krátke 

texty a prehovory študentov, ktoré upresňovali chápanie jednotlivých nará-

cií, ich logiky, štruktúry a vizuálneho prevedenia. 

 

 

                                                             
103 Prehľad kategórií z tejto časti výskumu nájdete v podkapitole 2.2, tabulka 2. 
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V prvom stretnutí z tejto záverečnej fázy bol z konceptového hľadiska kla-

dený dôraz na konštruovanie príbehu v komikse – tvorba a výber naratív-

nych fragmentov, ktoré sú schopné, čo najlepšie niesť a komunikovať kon-

krétnu myšlienku alebo časť z príbehu (napr. emócie, spomienky, prelínanie 

časových momentov, kontrast, spomalenie času apod.). Vyučovacia jed-

notka začala krátkou diskusiou na tému komiksu. Študenti sa snažili zadefi-

novať komiks na základe svojich skúseností a znalostí a taktiež uviesť prí-

klady komiksov, ktoré poznajú a ktoré prípadne čítali. Súčasťou úvodu ho-

diny bola prezentácia tvorby niektorých alternatívnych komiksových umel-

cov. Následne si študenti náhodne vybrali jeden zo štyroch scenárov104, 

ktorý sa potom individuálne snažili spracovať do jednej komiksovej strany. 

Každý zo štyroch scenárov bol spojený s riešením inej naratívnej úlohy (zob-

razenie emócií, flashback, predstavenie prostredia a miesta deja, prelínanie 

časových momentov). Na záver hodiny študenti porovnávali svoje vizuálne 

a naratívne prevedenia s originálnou stranou komiksu. Táto vyučovacia jed-

notka mi tak poskytla prvé cenné informácie o schopnostiach študentov 

konštruovať vizuálnu naráciu a o tom, ktoré naratívne fragmenty už po-

znajú a vedia ich v narácii použiť. 

 

Nasledujúca časť tejto fázy bola zameraná na komiksovú naráciu. Tá bola 

plánovaná v rozmedzí dvakrát 90 minút, avšak z dôvodu iných školských ak-

tivít študentov bola predĺžená o ďalšiu vyučovaciu jednotku. Túto časť pro-

jektu sme začali prípravou komiksového príbehu. Študenti pracovali najprv 

v malých skupinkách, v ktorých si vytvorili hlavných hrdinov komiksov. Ná-

sledne prešli na prípravu samotného komiksového rozprávania a deja prí-

behu. Vytvorili si storyboard alebo si postup v príbehu zapísali do pozná-

mok. Vo vizuálnom prevedení komiksu neboli žiadne obmedzenia a štu-

denti mohli využiť všetok dostupný materiál a techniku v triede. Pri tvorbe 

príbehu boli obmedzení iba jednou podmienkou – vložením snovej sekven-

cie do komiksového príbehu. V tomto smere sa mohli inšpirovať komik-

sami, ktoré sa stali súčasťou „inventára projektu“ a zároveň z prác lepšie 

pochopiť funkciu snových sekvencií. Súčasťou prípravy príbehu tak bola aj 

krátka diskusia a brainstorming so zameraním na snovú sekvenciu v ko-

mikse a filme. Po tejto časti už študenti prešli k individuálnej práci na ko-

miksovom príbehu, ktorý zväčša neprekročil v rozsahu jednu stranu (veľ-

kosť A3). Prvotné príbehy a hlavné postavy tak ešte ďalej upravovali, podľa 

toho ako vyhovovali ich ďalším zámerom v príbehu. Pre spracovanie ko-

miksu s pomocou fotoaparátu sa rozhodol iba jeden pár študentov, ktorí 

následne pracovali na komikse spoločne a príbeh na záver doplnili o krátke 

video. Nakoniec svoje komiksy mohli študenti dobrovoľne doplniť o spätnú 

                                                             
104 Jednalo sa o prepis monológov, dialógov a autorských poznámok jednej strany konkrét-
nych komiksových príbehov: Pavel Čech – Pohádka, Neil Gaiman a Dave McKean – Vraždy 
a husle, Mari Ahokoivu – I fall for you, Ben Templesmith a Steve Niles – 30 Days of Night. 



149 
 

väzbu prípadne poznámky k príbehu. Na analýzu tak boli použité storybo-

ardy, poznámky k príprave príbehov, samotné komiksy a spätné väzby 

k nim. Komiksové naratívy boli analyzované z hľadiska možných importova-

ných fragmentov narácie a vizuálnej kultúry. 

 

Podobný postup tak bol zvolený i v prípade poslednej časti projektu, ktorá 

bola zameraná na animáciu. Využitá tak bola stop motion animácia (fázová 

animácia), pri ktorej využívali fotoaparát pre zachytenie jednotlivých rozfá-

zovaných momentov a pohybov a následne animáciu spracovali v počítači 

za pomoci programu Windows Movie Maker. Študenti pracovali v malých 

skupinkách po troch až štyroch (spolu 7 skupín) a v konštruovaní príbehu 

neboli nijako obmedzení. Mali tak využiť všetky naratívne fragmenty, ktoré 

buď už poznali pred samotným projektom alebo sa s nimi oboznámili počas 

projektu. Analyzované neboli len finálne animácie105 ako také, ale aj jed-

notlivé zábery a fázy. V analýze týchto vizuálnych narácií som nebola zame-

raná len na témy a fragmenty, ale taktiež na schopnosti komunikovať kon-

krétnu myšlienku.  

 

Analýza jednotlivých materiálov z tejto časti výskumu prebiehala väčšinou 

v programe Atlas.ti. Kódované v ňom boli komiksové príbehy podľa scená-

rov, tematicky voľné komiksové príbehy a animácie, prípadne časti animá-

cií. Kódovanie prebiehalo v niekoľkých cykloch a tak boli jednotlivé kategó-

rie prehodnotené, doplnené a porovnané s obsahmi komentárov a spät-

ných väzieb študentov. Rovnakou analýzou tak následne prešli aj prvé prí-

behy študentov, ktoré boli vytvorené počas pilotnej štúdie a prvej hodiny 

projektu, a obsahovo sa viazali k jednému obrazu (výtvarnému dielu). Tieto 

materiály tvorili ďalší cenný podklad pre štúdiu importovaných fragmentov 

narácie v študentských prácach. Počas tejto analýzy študentských vizuál-

nych a textových príbehov som tak hľadala odpovede na otázky:  

- ako využíva naračné fragmenty empirický divák?  

- o aké fragmenty v jeho podaní v skutočnosti ide?  

- je možné v nich nájsť odkazy na tzv. veľký naratív alebo sa jedná len 

o fragmenty a „malé naratívy“, ktoré spomína Jean-Francios 

Lyotard? 

- akú pozíciu zohráva vizuálna kultúra v tvorbe príbehov? 

Zoznam kategórií a subkategórií z tejto analýzy spolu s ich popismi môžete 

nájsť v tabuľke 4, v podkapitole 4.4. 

 

V študentských vizuálnych naráciách som bola schopná analyzovať nielen 

dve významné zložky naratívnej montáže (obsah a štruktúra narácie), ktoré 

                                                             
105 Dĺžka animácií sa pohybovala od 30 sekúnd až približne po dve a pol minúty. Dokonče-
ných bolo 5 animácií, ďalšie dve zostali v rozpracovanej podobe (síce kompletne nafotené 
všetky zábery, ale nedokončená finálna animácie v programe Windows Movie Maker. 
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sú reprezentované v prehľadnej tabuľke 4 kategóriami „téma“ a „frag-

ment“, ale aj importované fragmenty a témy106, ktoré sa v ich prácach obja-

vovali. Tieto sa dostávajú do ich naračnej štruktúry napríklad aj prostred-

níctvom vplyvu vizuálnej kultúry, avšak na druhej strane veľké naratívy sú 

s nami už niekoľko storočí a ich zdrojom nie je výlučne len vizuálna kultúra. 

V študentskej naratívnej montáži tak bolo možné identifikovať špecifické 

podmnožiny „importované fragmenty“ a „importované témy“, ktoré ma 

donútili sa zamyslieť i nad vizuálnymi naráciami profesionálnych umelcov, 

ktoré som spracovala v prvej časti výskumu. Tie sa napríklad vo voľbe tema-

tiky len v niektorých prípadoch líšili od študentských „importovaných frag-

mentov narácie“, medzi vybranými komiksovými prácami tak bolo možné 

veľmi rýchlo identifikovať popísané podkategórie ako cesta (D. McKean – 

Cages), problém (M. Kroupa a V. Šlajcha – Luboš Jednorožec), prípadne že-

lanie s dôsledkami (napr. P. Paetzel – Baker´s son). Čo sa týka použitých 

fragmentov narácie vystopovanie konkrétneho zdroja v prípade tvorcov, 

ktorých nemôžeme pokladať za empirických divákov je o niečo zložitejšie. 

Mnohí z týchto tvorcov dokonca prešli štúdiom filmovej alebo komiksovej 

narácie a to znamená, že z hľadiska štruktúry a logiky narácie tak boli o ur-

čitých „zákonitostiach a pravidlách“ vizuálnej narácie poučení a teda využí-

vanie konkrétnych naračných fragmentov či odkazov na iné témy a narácie 

je väčšinou zámerné. Je možné tak vystopovať niekoľko odkazov na štruk-

túru narácie konkrétnych diel vizuálnej kultúry (napr. v rozhovore s Mari 

Ahokoivu sa dostávame ku konkrétnemu odkazu na tvorbu režiséra Davida 

Lyncha, v grafickom románe od Davea McKeana a Neila Gaimana nachá-

dzame odkaz na film „Man who knew too much“ od Alfreda Hitchcocka do-

konca priamo včlenený do príbehu v podobe filmového plagátu). Naratívne 

práce sa tak stávajú intertextom, buď s priamymi prepojeniami na iné diela 

alebo nepriamymi odkazmi na obrazy a fragmenty, ktoré je schopný prečí-

tať len čitateľ, ktorý s danými dielami už mal skúsenosť. 

 

                                                             
106 Neskôr v priebehu analýzy zlúčené pod jeden termín – importované fragmenty narácie. 
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V analýze sa objavila i kategória snová sekvencia, ktorá tak mala označiť 

časti študentských prác, v ktorých na jednej strane reagovali na zadanú 

úlohu a na strane druhej sa snažili o jej výtvarné prevedenie podľa svojich 

skúseností s podobnými obrazmi a naračnými fragmentmi. Niektorí štu-

denti sa zamerali na obrazy sna, denného snenia respektíve nočnej mory, 

iní sa v chápaní snovej sekvencie a jej kontrastu s realitou posunuli o niečo 

ďalej a ich práce zahrňovali limitujúce a absurdné situácie. Vo vizuálnych 

prácach sa snažili kontrast s realitou vyjadriť pomocou ornamentálneho pa-

nelu, zvolením odlišnej farebnosti alebo využívaním textových bublín ako 

ďalšieho priestoru pre snový obraz. 

 

Dôležitým zistením počas analýzy bolo popísanie niekoľkých prekážok v 

tvorbe vizuálnej narácie (obr.54), ktoré zabraňovali napríklad v čitateľnosti 

príbehu alebo spôsobili, že v niektorých prípadoch vizuálna narácia nebola 

vôbec vytvorená a vznikali tak „textové komiksy“ alebo ilustrácie k ústne 

popísanému príbehu. Na jednej strane sa tieto prekážky viazali na štruktúru 

narácie (výber fragmentov a ich logické usporiadanie). Tu môžeme zaradiť 

napríklad subkategórie ako neprepojené obrazy, poradie panelov a zmena 

smeru čítania. Na strane druhej pôvod týchto prekážok je v niektorých prí-

padoch viazaný i priamo na tému a obrazy, ktoré sa študenti snažili rozvíjať. 

Tie boli napríklad príliš obsiahle a široké a rozhodli sa ich preto vyjadrovať 

NM 

IF 

IT 

F 

T 

PN 

zo štruktúry 

z obsahu 

Obrázok 54. Grafické rozvrhnutie vzťahov medzi jednotlivými kategóriami. Pričom 
NM označuje naračnú montáž, F fragmenty, T témy, IF importované fragmenty, IT im-
portované témy a PN prekážky narácie vychádzajúce buď to z témat alebo samotných 
fragmentov. 
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textom (subkategória: textový komiks) alebo naopak príliš úzke, keď roz-

právanie a príbeh bol nahradený opisom postavy (subkategória: ilustrácia). 

Špecifickou subkategóriou bola „transgresia“, vyjadrujúca negatívne prí-

padne provokatívne reakcie študentov v naráciách, ktoré však nie vždy boli 

ukončené do formy vizuálnej narácie. Transgresia sa nedá pokladať len za 

prekážku vizuálneho naratívu, ale istým spôsobom sa v študentských prá-

cach objavila aj ako motivácia. Paul Duncum (2009) popisuje transgresiu 

ako viac menej neoddeliteľnú súčasť výuky, v ktorej je využitá populárna 

kultúra. Mnohokrát tzv. transgresívne umenie alebo výtvarné práce, ktoré 

na takýchto hodinách vznikajú, prekračujú základné normy alebo sú pokla-

dané za vulgárne, urážajúce respektíve šokujúce (s.232). V oboch skupinách 

sa objavili v istej miere transgresívne tendencie a to či už v náčrtoch, vý-

tvarných prípravách, ale aj vo výsledných vizuálnych naráciách. Forma ko-

miksu a animácie ako produktov vizuálnej kultúry študentom umožnila voľ-

nosť v tvorbe, predovšetkým v tematike posledných dvoch úloh. Objavili sa 

tak narážky na oslavu drogovej závislosti, jemná erotika (napr. dámy se-

diace nahé vo vani s inštalatérom), prípadne narážky urážajúce iné etniká, 

národy (napr. ázijské národy, „Bacha, Číňan!, Zlosyne čínskej!“ (obr.55) či 

ľudí so vzhľadom „prekračujúcim stanovené normy krásy“ (napr. plešatosť, 

rozsiahle ochlpenie) apod.  

 

Obrázok 55. Ukážka z animácie, študentská práca. 
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5.4 Zhrnutie a výsledky 

Na začiatku svojho skúmania som sa zaoberala fragmentom narácie v ko-

mikse. Vo vybraných európskych komiksoch som sa snažila popísať logiku 

narácie – fragmenty obsahu i štruktúry príbehu. Fragmenty narácie inšpiro-

vané štúdiou filmu G. Deleuza boli aplikovateľné na komiksovú naráciu 

a navyše bolo možné identifikovať i ďalšie fragmenty narácie špecifické pre 

komiks. Ako východiskový kód mi slúžil fragment, respektíve fragmento-

vaný naratív, ktorý sa istým spôsobom odráža i v už spomínaných prácach a 

myšlienkach G. Deleuzea, J. F. Lyotarda alebo J. Baudrillarda. Fragment 

alebo fragmentovaný naratív tak bol analýzou komiksových príbehov popí-

saný a rozvíjaný nasledujúcimi kategóriami: 

 sekvencia  

 architektúra času 

 systém emócií a detailov 

 sekvencia pamäte 

 sekvencia-skutočnosť 

 sekvencia malých svetov 

 snová sekvencia 

A doplnený subkategóriami: 

 flashback, flashforward, opakovanie, zmena, spomalenie, neko-

nečný panel 

 zoom-in, kontrast, detail, inkrustácia, ornamentálny panel, impresia 

 flashback, chyby pamäte, represia, koláž 

 cesta, zmena, život, lokalizácia deja, neskutočné malé svety 

 sen, limitujúca situácia, predstava, stupeň kontroly, kontrast 

 vlastnosti: saturácia, rarefakcia, dynamika, statika. 

 

Z vyššie uvedených kategórií a subkategórií som pre lepšie pochopenie vy-

tvorila nasledovnú vizualizáciu, ktorú v tomto zhrnutí budem postupne do-

pĺňať o ďalšie kategórie a vzťahy medzi nimi: 

 

Pre ďalšie časti výskumu bolo popísanie vlastností fragmentu, jeho štruk-

túry a obsahu, mimoriadne dôležité. Fragment sa stal stavebnou zložkou lo-

giky narácie; časovým výsekom a úsekom pamäte; nositeľom znakov reality 

alebo naopak kontrastov s realitou; zobrazoval emócie, impresie, detaily 

a konkrétny priestor. Nielen komiks, ale i bežne využívané naratívy, ktorými 

opisujeme naše zážitky priateľom alebo rodine, sú zložené z fragmentov. 

Bolo teda predpokladané, že študenti budú prirodzene (v rámci svojich na-

račných skúseností) s fragmentmi narácie pracovať, vedieť ich čítať, spájať 

do sekvencií a naračnej montáže, prípadne tvoriť sekvencie nové. Z tohto 

dôvodu bolo nevyhnutné poznať to, aké fragmenty môžu používať a kde 

môžeme hľadať ich zdroj(e).  
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V analýzach študentských naratívov som sa preto zamerala na študenta ako 

užívateľa fragmentov narácie. A teda nielen ako študenti fragmenty tvoria 

a spájajú do vizuálnej naratívnej montáže, ale taktiež ako tieto fragmenty 

čítajú a aké významy im pripisujú. Študent je empirickým divákom, ktorý na 

rozdiel od profesionálnych autorov komiksov o vizuálnom naratíve nie je 

poučený respektíve nie je natoľko poučený. Pre čítanie a tvorbu nových prí-

behov využíva svoje doterajšie skúsenosti s vizuálnymi príbehmi. Ukázalo 

sa teda, že postavenie vizuálnej kultúry je v týchto procesoch mimoriadne 

významné. Prácu študentov s fragmentmi narácie je preto možné opísať 

dvomi procesmi: čítanie fragmentov  a tvorba respektíve spájanie fragmen-

tov do širšieho významového celku. V konečnom dôsledku tak študenti vy-

stupovali vo výskume ako empirickí diváci používajúci fragmenty vizuálnej 

kultúry, ktoré im pomáhali vystavať príbeh alebo naopak príbeh rozložiť na 

menšie časti počas čítania obrazov. V procese čítania sa tak stretneme nie-

len s pochopením jednotlivých častí obrazu a naratívu, ale aj s odmietaním, 

s využitím aditívov alebo substitútov, s posmechom, s prenášaním emócií 

a s porovnávaním týchto obrazov s inými obrazmi vizuálnej kultúry. 

 

Subkategórie v procese čítania: 

 odmietanie, posmech 

 aditív, substitút, emócie 

 vizuálna kultúra (fragmenty vizuálnej kultúry) 

 

V procese vytvárania a spájania fragmentov do narácie sa dostávame 

k ďalším zaujímavým zisteniam ako s fragmentmi narácie počas hodín vý-

skumného projektu študenti pracovali a ako sa vyrovnávali so svojimi dote-

rajšími skúsenosťami s vizuálnymi a textovými naráciami. Subkategórie pro-

cesu tvorby fragmentovaných naratívov tak boli: 

 projektovanie postavy 

 vizuálna kultúra (fragmenty vizuálnej kultúry) 

 prekážky v logike vizuálnej narácie: neprepojené obrazy, poradie 

panelov, transgresia, zmena smeru čítanie (bustrofedón), textový 

komiks, ilustrácia. 

 

Ako naznačuje obr. 57 študent ako empirický divák pristupoval k fragmen-

tovanému naratívu často tak, že identifikované fragmenty vychádzajúce 

buď z témy (fragment obsahu) alebo  zo stavby naratívu (fragment štruk-

túry) porovnával s obrazmi už dovtedy vnímanými. Poukazoval tak na po-

dobnosť resp. rozdielnosť s inými fragmentmi narácie (importované frag-

menty), či už v procese čítania, ale aj tvorby (napr. je to zreteľné v odka-

zoch na iné naratívy: Nastenka z Mrázika, Malý princ, Čtveřlístek, Robinson 

Crusoe a pod.). Vo finálnych vizuálnych naráciách tak môžeme analyzovať 
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nielen podobnosť k veľkým naratívom a ich fragmentom, ale taktiež odpo-

zorovaný strih, zmenu záberov a logiku naratívu – teda znalosť špecifických 

fragmentov narácie (napr. flashforward, zoom in, zvukové efekty, lokalizá-

cia deja), ktorých najpravdepodobnejší zdroj je možné hľadať práve vo vizu-

álnej kultúre. Vizuálna kultúra tak zohrávala podstatnú úlohu v tom ako 

študenti konštruovali významy a tvorili významy nové. 

 

V tejto dizertačnej práci sme tak mohli sledovať prácu študenta ako empi-

rického diváka s fragmentmi narácie, a teda: 

a) empirického diváka (študenta) ako čitateľa vizuálnej narácie (1.a 2. 

kapitola) 

b) empirického diváka (študenta) ako tvorcu vizuálnej narácie (2.a 4. 

kapitola) 

a v konečnom dôsledku sme mali možnosť nahliadnuť na   

c) empirického diváka (študenta) ako používateľa fragmentov vizuál-

nej kultúry vo výtvarnej výchove. 

 

Výskum nahliadol na to akým spôsobom študenti pracovali s fragmentmi vi-

zuálnej kultúry – tieto naratívne fragmenty vizuálnej kultúry sa stali rov-

nako dôležité pri čítaní ako i pri tvorbe nových vizuálnych naratívov. 

Fragmentovaný 

naratív 

Empirický divák 

proces čítania 

proces tvorby 

Fragment 

obsahu 

fragmenty vizuálnej kultúry 

Aditívy, substitúty, 
odmietanie, po-
smech, emócie, vi-
zuálna kultúra 

Projektovanie postavy, 
vizuálna kultúra, 
prekážky v logike vizuál-
nej narácii: neprepojené 
obrazy, poradie panelov, 
transgresia, zmena 
smeru čítanie (bustro-
fedón), textový komiks, 
ilustrácia 

Importované 

fragmenty 

Fragment 

štruktúry 

Obrázok 57. Empirický divák (študent) a čítanie / tvorba fragmentovaného naratívu 
V procese čítania i tvorby študenti využívali pre tvorbu významov fragmenty vizuálnej narácie. Z hľadiska 
fragmentovaného naratívu študenti pracovali samostatne a prirodzene s mnohými fragmentmi narácie a 
ich vlastnosťami. V procese čítania a tvorby tak napríklad jednotlivé obrazy-texty porovnávali s už vníma-
nými obrazmi (importované fragmenty), používali ich ako stavebné zložky príbehov alebo taktiež vo fáze 
prípravy naratívu, pre opis hlavných postáv.  
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Z goodmanovského pohľadu študenti potvrdili v svojich výpovediach a vý-

tvarných prácach návraty k obrazom a naratívom, ktoré vnímali už predtým 

– k iným fragmentom vizuálnej kultúry. Vizuálna kultúra pracuje s obrazmi; 

vyberá fragmenty z veľkých naratívov, opakuje ich, obmieňa, pracuje s ich 

obsahmi. Študent ako empirický divák sa k týmto obrazom a obsahom do-

stáva ľahko a prakticky každý deň a podobne s nimi pracuje ďalej: pretvára 

ich, porovnáva s inými obrazmi a na ich základe konštruuje obrazy a nara-

tívy nové. Obdobná práca s obrazmi vizuálnej kultúry je však zreteľná aj 

u profesionálnych komiksových autorov, pretože ako sme si ukázali v pred-

chádzajúcich kapitolách, autori využívali nielen fragmenty z veľkých naratí-

vov, ale priamo vkladali odkazy na iné obrazy a príbehy a tak ani oni neod-

mietali vplyvy vizuálnej kultúry (napr. Mari Ahokoivu a jej priame odkazy na 

Davida Lyncha a Tove Jansson, Dave McKean a odkazy na Alfreda 

Hitchcocka, Paul Paetzel a Mati Hagelberg a ich odkazy na TV programy a 

reklamy). Autori tak vytvárajú intertext, avšak na úrovni už dobre pouče-

ného diváka a podobne ako študenti poukazujú na myšlienku, že obrazy sa 

nutne rodia z obrazov a príbehy z iných príbehov. 
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Záver 
 

S fragmentovanou naráciou pracujeme takpovediac každý deň a preto nie 

je dôvod sa nezamyslieť nad tým ako je v skutočnosti možné jednotlivé 

fragmenty previazať do zmysluplnej výpovede, ktorá by svojich čitateľov 

dokázala zasiahnuť, ovplyvniť, pobaviť alebo aspoň na chvíľu odtrhnúť od 

každodennej reality. V konečnom dôsledku, nie je to len prípad komiksu. 

Každá narácia je zložená z fragmentov, ktoré či už autor alebo my sami kon-

štruujeme a spájame do jedného celku. A potom je tu druhá strana narácie 

– to, ako jej rozumejú čitatelia, poslucháči respektíve diváci a čo si z nej 

vlastne pamätajú. A dostávame sa tak opäť len k fragmentom. Veď si naprí-

klad skúste spomenúť na film, ktorý vás zasiahol najviac, či už z vizuálneho, 

naračného alebo iného dôvodu a prehrajte si ho celý ešte raz v hlave. Ak 

ste na tom podobne ako ja, z filmu, ktorý vás naozaj zaujal vám zostali len 

fragmenty, úlomky, ktoré dokážete spojiť do veľmi skrátenej verzie pôvod-

ného príbehu. Niektoré časti, kapitoly  či zábery si pamätáte dokonale a do 

podrobností, iné zostali skryté niekde v útrobách vašej pamäte. Keď tvo-

ríme príbehy pre pobavenie rodiny, priateľov alebo ako úlohu v škole, tvo-

ríme ich z fragmentov. Avšak z iných príbehov nám zostávajú v pamäti opäť 

len fragmenty.  

 

Fragmenty a logiku narácie som podrobnejšie rozobrala na príklade komik-

sových prác vybraných európskych autorov. Analýza tak tvorila základ pre 

prácu s komiksovými naratívmi vo výtvarnej výchove, na ktorú by učiteľ vý-

tvarnej výchovy mal byť pripravený a nespoliehať sa iba na znalosti žiakov 

v tejto oblasti, ktoré môžu byť mnohokrát aj rozsiahlejšie ako tie učiteľove. 

Analýza logiky narácie v komikse a pokus o identifikovanie základných frag-

mentov narácie, pomohlo prepojiť obsah a formu vizuálneho naratívu a nie 

ich striktne rozdeliť. Zároveň bez podrobnejšieho rozboru naračnej logiky 

komiksu (ako vizuálnej narácie) by nebolo možné adekvátne nazerať a ana-

lyzovať študentské komiksy a iné vizuálne narácie. Naračné fragmenty, ako 

sme si ukázali na príkladoch študentských prác, ale i prác profesionálnych 

autorov, dodržiavajú prípadne preberajú určitú logiku a štruktúru narácie 

a často majú pôvod vo vizuálnej kultúre. 

 

Dizertačná práca tak priniesla odpovede z hľadiska toho, čo sa od študen-

tov môžeme vo vizuálnej narácii naučiť a k čomu ich môžeme viesť a naučiť 

my prostredníctvom obrazov vizuálnej kultúry. Na jednej strane sme tak 

mohli odsledovať študentskú prácu s obrazmi a naratívmi, kedy sa študenti 

dostávali do dvoch respektíve troch polôh práce s vizuálnou naráciou – štu-

dent ako čitateľ, tvorca a aktívny užívateľ fragmentov narácie vizuálnej kul-

túry. Vizuálna kultúra tak nemá vplyv len na čítanie obrazov empirickým di-

vákom, ale jej moc sa prejavuje aj v tvorbe naratívov obrazovej podoby 
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a v prenose naračných štruktúr a stereotypov. Artefakty vizuálnej kultúry 

(medzi ktoré patrí aj komiks) a ich fragmenty zohrali vo výskume veľký vý-

znam, pretože odkazy na ne sa objavili takmer vo všetkých prácach a pre-

hovoroch študentov. Podobne i v mnohých dielach profesionálnych komik-

sových autorov môžeme vystopovať obrazy a vplyvy iných autorov, diel 

a vizuálnej kultúry, dokonca i s intertextovými odkazmi. Vizuálnu kultúru 

tak nemôžeme vo výuke výtvarnej výchovy ignorovať, pretože sa nám môže 

stať, že ak sa budeme snažiť vyhnúť témam a obrazom, ktoré študentov 

skutočne zaujímajú, budeme ignorovať základný jazyk, ktorý študenti pou-

žívajú dennodenne. Na druhej strane nám adekvátne využívanie fragmen-

tov vizuálnej kultúry dáva možnosť začať budovať u študentov kritický po-

stoj vo vnímaní významov artefaktov vizuálnej kultúry a nezostať tak len pri 

ich „oslave“ a nekritickom preberaní. 

 

Študentské vizuálne a textové narácie z tohto výskumu tvoria síce menšiu 

vzorku, ale spolu s analýzou komiksových naratívov profesionálnych európ-

skych autorov popisujú konkrétnu prácu empirického diváka s obrazmi, 

ktoré sú súčasťou jeho sveta. Rovnako však táto dizertačná práca otvára 

ďalšie otázky pre nové a rozsiahlejšie výskumy so zameraním na vizuálny 

naratív a kultúru. O tých však asi až nabudúce. 
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Resume 

 

We work practically every day with fragmented narratives, so there is no 

reason not to reflect on how it is actually possible to connect individual 

fragments into meaningful units, which will be able to influence and enter-

tain the readers. After all, it is not just a case of comics. Each narration is 

composed of fragments that either author or we ourselves construct and 

join together. And then there is the other side of narration – the side of the 

readers and their understanding of the story and how much the reader will 

remember from it. And then we come back to fragments again. For in-

stance, try to remember a movie that strucked you most, whether because 

of the visual, narrative or other reason, and play it all again in your head. If 

you are like me, all what is left from the movie are fragments, which can be 

combined into a very abridged version of the original story. Some parts, 

chapters or scenes you can remember into details, but others remained 

hidden somewhere in deeps of your memory. When we create stories to 

entertain family, friends or a as homework, we create them from frag-

ments. However, from other stories we remember only fragments as well. 

 

I discussed in more details fragments and logics of narration on examples 

of selected European works of comic book authors. The analysis thus 

formed the basis for work with comics narrative in art education. Art 

teacher should be prepared to work also with comics and not to rely only 

on the knowledge of students in this area, which can be many times more 

extensive. Analysis of comics narrative logic and the attempt to identify the 

essential fragments of narration, helped link the content and the form of 

visual narrative and not to strictly divide it. At the same time, without the 

detailed analysis of comics narrative logic, as an example of visual narra-

tive, it would not be possible to adequately analyze students’ comics and 

other visual narratives. Fragments of narration, as we have seen on the ex-

amples of students’ works, but similarly the works of professional comics-

writers have or copy in a certain respect narrative logics and structures, 

which often originate in the visual culture. 

 

The thesis did not only provide answers in terms of what we can learn from 

students’ visual narratives and what we can teach them from images of vis-

ual culture. On the one hand, we were able to see students’ work with im-

ages and narratives, when students got in two or better said three posi-

tions of working with the fragments of visual culture – the student as a 

reader, a creator and an active user of fragments of visual culture narra-

tion. Visual culture thus does not only affect the image reading of empirical 

viewer, but its power is manifested also in the creation of narratives and 

transfer of narrative structures and stereotypical images. Artifacts of visual 
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culture (including comics) and their fragments have played in the research 

important role, since references to them appeared in almost all students’ 

works. Similarly, in the works of many professional comic book writers, we 

can find the effects of other authors, works and visual culture, sometimes 

even with inter-textual references. We cannot ignore visual culture in 

teaching the art education because we may find that if we try to avoid 

these topics that students are genuinely interested in, we ignore the “core 

language” that students use every day. On the other hand, the adequate 

use of fragments of visual culture in art education gives us the opportunity 

to build students' critical perception of meanings of visual culture artifacts 

and so that they do not remain only "celebrating" the images with uncriti-

cal perception. 

 

Students’ visual and textual narratives from this research form, although 

not immense in the amount, but together with the analysis of comic narra-

tives written and drawn by professional European authors describe the 

work of empirical viewer with images that are part of his world. Similarly, 

the thesis opens up further questions for new and more extensive research 

with a focus on narrative and visual culture. However, here we have to stop 

our story, and continue some other time. 
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Zoznam komiksových prác použitých na analýzu  

 

autor názov rok krajina 

Pašša, P. Tri. Nie štyri ani, nie päť 2012 SK 

Kolenčík, A. Mike and Me 2012 SK 

Štuller, P. Nosferatu 2012 SK 

Lacko, M. O zrodení Evy 2012 SK 

Chromová, J. Jednohubka 2012 SK 

Chromová, J. - Groch, E. J. Šlabikár päťmestia 2014 SK 

Krkošek, M. Bez názvu 2011-12 SK 

Rybár, T. Bez názvu 2011-12 SK 

Bajaník, M. Ludovi Shtoor 2010-14 SK 

Horník, F. Inspire: gorily 2012-14 SK 

Plško, M. – Drda, A. 
Masakr „U zabitého“: Život Rudy 

Bělohoubka 
2011 SK/CZ 

Jelínek, B. Oscar Ed 2003 SK/CZ 

Geislerová, L. O tygrovi a dívce 2012 CZ 

Toy Box Ten kluk přece nic neudělal 2011 CZ 

Kroupa, M. – Šlajch, V. Luboš Jednorožec 2011 CZ 

Nikkarin Ještě jsme ve válce 2011 CZ 

Včelka, P. Borské povstání 2011 CZ 

Skála, F. Skutečný příběh Cílka a Lídy 2007 CZ 

Skála, F. Jak Cílek Lídu našel 2006 CZ 

Kučerovský, T. – Kroupa, M. Chytřejší než oni 2011 CZ 

Bendáková, A. Takový den 2009 CZ 

Bendáková, A. Zlá žena 2013 CZ 

Rubec, M. Nokturno 2013 CZ 

Hábová, K. V nemocnici 2010 CZ 

Husák, J. – Drda, A. 15 let ve stodole 2011 CZ 

Böhm, D. Ticho hrocha 2009 CZ 

Čech, P. Pohádka 2005 CZ 

Hagelberg, M. The world of mysteries 2011 FIN 

Hagelberg, M. Mirja before and after 2011 FIN 

Mäkelä, P. The diamond owl 2011 FIN 

Vähämäki, A. Bad dream 2011 FIN 

Kallis, I. Container (a love story) 2011 FIN 

Ahokoivu, M. Löydä minut tästä kaupungista 2009 FIN 

Ahokoivu, M. Talviunta 2013 FIN 

Ahokoivu, M. Lazy day 2012 FIN 

Ekebom, T. But what if? 2011 FIN 

Nykänen, A. Mie <3 Suomi 2011 FIN 

Musturi, T. Samuel and the city 2011 FIN 

Björklund, M. Untitled 2001 FIN 

Sienkiewicz, B. Elektra 1987 POL/AM 
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Spiegelman, A. Maus I., Maus II. 1991 
ŠVE/POL/

AM 

Larsson, K. Krokodilstaden 2008 ŠVE 

Larsson, K. Forest Boy 2011 ŠVE 

Kavi, A. Lost in the city 2009 LAT 

Brieda, R. Lost in the city 2009 LAT 

Petersons, R. Untitled walk 2009 LAT 

Jüliger, L. Manifest 2009 GER 

Feuchtenberg, A. Hero und leander 2003 GER 

Steiner, E.R. VIKEV 2009 GER 

Paetzel, P. Rudolf: Rising and Shrinking 2009 GER 

Paetzel, P. Baker´s son 2011 GER 

Satrapi, M. Persepolis 2000 FR/IR 

David, B. Padoucnice 1996-03 FR 

Guibert, E. Alanova válka 2011 FR 

McKean, D. – Gaiman, N. Vraždy a housle 1987 UK 

McKean, D. Cages 1990-96 UK 

McKean, D. Signal to Noise 1990 UK 

Simmonds, P. Gemma Bovery 1999 UK 

XKCD Click and drag 2012 UK 

Palibrk, V. – Stanić, B. – Apari-
cio, R. – Kohoutková, M. 

Chernobil 2009 
SRB/SP/C

Z/ BH 

Palibrk, V. – Bendáková, A. – 
Chaushova, A. – Bermejo, J. 

Stereorama 2009 
SRB/CZ/B

G/SP 

Pino, P. Strip it (in Pilotas) 2009 SP 

Cabrejas, G. Serbian comic project 2009 SP 

Cabrejas, G. – De Vreede, P. – 
Durić, J. – Hadžić, N. – Pino, P. 

Stranger 2009 SP/SRB 

Mattotti, L. Chimera 2009 IT 

Sacco, J. Palestina 1996 MAL/AM 

Sacco, J. Bezpečná zóna Goraždě 2000 MAL/AM 

Lemos, J. M.P. Mouse Guard: Legends of the Guard 2010 POR 

Lemos, J. M.P. Wolverine 2011 POR 

Mendes, M. Emigrantes 2013 POR 

Mendes, M. Guilt 2013 POR 

Schuiten, F. Souvenirs de l'éternel present 1993 BEL 

Hulst, L. V. Milk and snow 2011 BEL 
 

Tabuľka 8. Zoznam komiksových prác a autorov zaradených do analýzy komiksového naratívu a jeho logiky. Jedná sa o auto-

rov z Európy, v Európe dlhodobo pôsobiacich alebo s európskym pôvodom. Vysvetlivky k skratkám krajín: SK – Slovensko, CZ – 

Česká republika, FIN – Fínsko, ŠVE – Švédsko, POL – Poľsko, UK – Veľká Británia, FR – Francúzsko, GER – Nemecko, LAT – Lotyš-

sko, SRB – Srbsko, BH – Bosna a Hercegovina, BG – Bulharsko, SP – Španielsko, POR – Portugalsko, IT – Taliansko, POR – Portu-

galsko, MAL – Malta,  BEL – Belgicko, AM – USA (pobyt alebo čiastočný pôvod), IR – Irán (pôvod).  
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