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Příloha 1 

Výherci Zlaté stuhy za rok 1993 a 2016 

Výherci Zlaté stuhy 1993 

 

Vladimír Hulpach: Pohádkové vandrování 

po Čechách 

ilustrace Karel Franta, grafická úprava 

Václav Kučera 

(Albatros, Praha) 

Zlatá stuha za text, ilustrace a grafickou 

úpravu 

 

Jiří Grygar - Libuše Kalašová: Země ve 

vesmíru 

ilustrace Jaroslav Malák, grafická úprava 

Milan Kopřiva 

(Albatros, Praha) 

Zlatá stuha za text, ilustrace a grafickou 

úpravu 

 

Dagmar Lhotová: Cesta k Betlému  

(Petrov, Brno) 

ilustrace Věra Jandourková 

Zlatá stuha za text a ilustrace 

 

Iva Procházková: Čas tajných přání 

ilustrace Jan Černý 

(Albatros, Praha) 

Zlatá stuha za text 

 

Miloš Macourek - Hermína Franková: 

Arabela 1 

ilustrace Adolf Born 

(Svoboda, Praha) 

Zlatá stuha za ilustrace 

 

Výherci Zlaté stuhy 2016 

 

Miloš Kratochvíl: Zajatci stříbrného slunce  

Ilustrátorka: Iku Dekune 

(Triton) 

Literární část, beletrie pro děti 

 

Martin Vopěnka: Nová planeta  

Ilustrace na obálce: Michael Petrus 

(Mladá fronta) 

Literární část, beletrie pro mládež 

 

Robin Král: Vynálezárium  

Ilustrátorka: Jana Hrušková 

(Běžíliška) 

Literatura faktu a uměleckonaučná 

literatura pro děti a mládež 

 

Jana Šrámková: Kuba Tuba Tatubahn  

Ilustrátor: Filip Pošivač 

Grafická úprava: Andrea Vacovská 

(Běžíliška) 

Výtvarná část, beletrie pro děti 

 

Ivan Wernisch: Plop! Zdařilé verše a prózy 

Ilustrátor: Jiří Stach 

Grafická úprava: R. V. Novák  

(Meander) 

Výtvarná část, knihy pro starší děti a 

mládež 

 

 

 



Příloha 2 

Část z rozhovoru s ilustrátorkou Terezou Ščerbovou  

Rozhovor vedený 26.10.2016 v Praze 

Jak se vybírá to, co má být ilustrováno? Řekne si přímo autor, co chce, aby bylo 

ilustrováno, nebo si ilustrátor přečte knihu a sám vybere místa, která jsou podle něj 

vhodná oilustrovat.  

Můži říci hlavně jak jsem to zažila já. Někteří ilustrátoři se dostanou ke knize na doporučení 

redaktora, který má tu knihu na starost a propojuje autora s ilustrátorem. Na Škvíry jsem dělala 

konkurz. Autorka oslovila asi pět ilustrátorů podle svého výběru. Dostali jsme text a na něj jsme 

udělali asi čtyři, pět ilustrací a v případě Škvír si Marka vybrala, koho chce. Většinou je výběr 

ilustrátora přes konkurz, ale pak když už mě znali, třeba přes ty Škvíry, tak pro mě byla snazší 

komunikace, že jsem se sama nabídla jinému nakladateli. Poslala jsem své portfolio a redaktor 

si mohl vybrat, jestli se mu ten můj styl hodí k nějaké knize. Pokud ilustrátor nemá žádné vazby, 

většinou postupuje takto. 

Konkrétně u Škvír, to, co je ilustrované si zadala přímo autorka, nebo to vycházelo z toho, 

co jsi přečetla? 

Oni to nechali úplně na mně. Proto je ten konkurz, protože ten autor nemá třeba konkrétní 

představu, má nějakou mlžnou a asi ten, který to nejlépe vystihne, jaký styl zvolí, nebo na co 

se zaměří, je vybrán. Nebylo tam konkrétně tuto stranu, tento odstavec má mít ilustraci. Ale 

nedávno jsem dělala ilustrace na grant a tam si autorka přímo napsala, kde jaká ilustrace by 

měla být, měla jasnou představu. Tam třeba svoboda, co si vyberu za motiv, není, ale na druhou 

stranu mi ty situace, které chtěla autorka vyzdvihnout, mi přijdou dobré. 

Když jsi ilustrovala Škvíry, tak jak přesně si vybírala, co bude ilustrované?  

Většinou si vypíchnu to, co mě na tom zajímá. Na jednu stranu jsem omezena počtem ilustrací, 

které v knize mají být. Například v knize Král světla jsem měla udělat ilustraci na každou 

druhou stranu, tak, aby se v té knize udržel rytmus. Teď dělám naučnou knihu pro děti z oblasti 

medicíny a tam je důležité to, že to nesmí mít vymyšlené a zároveň ne moc odborné. Dětská 

rovina, ale informace zábavným způsobem podaná. 



Když vybíráš to stěžejní ty, tak si něco do ilustrace přidáš? Je v těch ilustracích něco 

navíc? Ilustruješ spíš situaci, která tam je, nebo spíš hledáš význam a ten se snažíš 

zachytit? 

Ilustrace by určitě měla říkat něco navíc, ale já na to u těch dětských knížek jdu hlavně přes tu 

atmosféru, aby je to vtáhlo. Vycházím hodně ze sebe, co mě, jako dítěti se líbilo. Když ilustruju 

pro dospělé, tak se nesvazuju tím, aby to hned pochopili. U knížek pro děti se snažím, aby to 

dávalo smysl s textem, snažím se respektovat autora a většinou je to hodně o domluvě. Teď mi 

vyjde ale autorská knížka a tam se vyřádím, je to celé po mém. Tam si můžu dovolit, aby to, co 

je v ilustraci nebylo úplně v textu. 

Pokud tedy mluvíme o autorské knize, myslíš, že v těch ilustracích je toho víc řečeného. 

Protože autor, který zároveň píše i ilustruje, si to může spíš dovolit? 

Ilustrace by neměla být popis toho textu, určitě by tam mělo být něco víc. Záleží hodně na 

tématu, ale je to žádoucí. Ale pokud si autor sám knihu ilustruje, je nevyhnutelné, aby ty 

ilustrace byly významově povýšené. Kniha mi pak přijde víc kompaktnější. 



Příloha 3 

Podmínky rozvoje čtenářské gramotnosti 

Rozvoj čtenářské gramotnosti: Podmínky rozvoje čtenářské gramotnosti. In: Česká školní 

inspekce [online]. 2016 [cit. 2017-03-29]. Dostupné z: 

http://www.csicr.cz/cz/Rozvojctenarske-gramotnosti 

 

  



Příloha 4 

Mapa učebního pokroku (výsek) – čtenářská gramotnost (ScioŠkola) 

Materiály ke stažení: Mapy - kontinua. In: Mapy učebního pokroku [online]. [cit. 2017-03-29]. 

Dostupné z: https://mup.scio.cz/Home/Downloads 

 

 


