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práce žáků, Autorská kniha Otava).  

Diplomová práce se zabývá autorskou knihou. Sleduje vývoj tohoto média v souvislosti 

s tvorbou českých i zahraničních autorů. Velká pozornost je v práci věnovaná tématu vody, a 

to nejen v autorských knihách, ale také v dalších formách výtvarného umění a v didaktickém 

projektu. Výstupem praktické části je autorská kniha Otava. 
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ANNOTATION 

This thesis deals with an author’s book. It follows a development of this medium in connection 

with creation of Czech and foreign authors. This thesis focusses on a topic of water, which is 

present in author’s books, other forms of fine art and even in a didactic project. The author’s 

book called Otava is an outcome of the practical part. 
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ABSTRAKT 

Hromířová, Magdalena.: Autorská kniha na téma voda. [Diplomová práce] Praha 2018 - 

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy, 93 s. (Přílohy: Výtvarné 

práce žáků, Autorská kniha Otava).  

Diplomová práce se zaměřuje na autorskou knihu. Práce obsahuje přehled druhů umělecky 

pojatých knih a popis vývoje autorské knihy. Také představuje několik osobností v Čechách i v 

zahraničí, jejichž tvorba se pojí s autorskou knihou. Autorka práce zkoumá, které osobnosti se 

v autorské knize zabývají tématem vody a přírody. Nahlíží také na rozmanité způsoby 

vizuálního vyjádření vody v širších oblastech výtvarného umění ve 20. a 21. století. Téma vody 

autorka zpracovala i výtvarně ve vlastní autorské knize Otava. Ilustrace zobrazují specifické 

rysy této řeky, ale i obecné vlastnosti vody. Kromě vody samotné autorka upozorňuje také na 

životy lidí a živočichů související s řekou. Didaktický projekt tvoří úkoly, které mají žáky přimět 

nahlížet na vodu ve výtvarném, společenském a environmentálním kontextu. 

 

ABSTRACT  

This thesis deals with an author’s book. The thesis describes sorts of artistically made books 

and a development of the author’s book. It has also the intention to present several Czech and 

foreign authors whose creation is related to the author’s book. The author researches, which 

artists work with a topic of water and nature in their author’s books. She is concerned with 

various types of visual expression of water in wide area of fine art in 20th and 21st century. 

The author also dealt with the topic of water in her own author’s book called Otava. 

Illustrations show specific features of this river and also the general features of water. Apart 

from that, the author points out the life of people and animals around the river. A didactic 

project is made up of tasks, which should lead pupils to look at water in an artistic, social and 

environmental context. 
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1. Úvod 

V této práci se zaměřuji na autorskou knihu jak z teoretického, tak z praktického 

hlediska. Autorská kniha je v historii umění poměrně nový pojem. První umělecky pojaté knihy, 

které se dají označit za autorské, najdeme na začátku 20. století.  Největší zájem mezi umělci 

o ni byl ve 2. polovině 20. století, ale i dnes je stále populární. Přístupy umělců k autorské knize 

se různí podle jejich zájmu i výtvarného zaměření. Právě to dělá každou autorskou knihu 

jedinečnou. Zároveň to stěžuje způsob, jak ji definovat. Charakteristiku autorské knihy vnímám 

jako složitě uchopitelnou. To je také jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla tomuto tématu 

věnovat v diplomové práci.  

Na začátku teoretické části pokládám za důležité čtenáře seznámit s pojmem autorská 

kniha a s dalšími druhy knih vytvořenými jako umělecká díla. Uvádím kategorizaci Jiřího 

Valocha, který v Čechách termín zavedl autorská kniha. Dále rozebírám historii autorské knihy 

i její současnou pozici. Zvláštní pozornost věnuji tvůrcům těchto knih. Dohromady tak chci 

vytvořit ucelený obraz o autorské knize. 

 Společným tématem pro všechny tři části diplomové práce je voda. V teoretické části 

se zabývám způsoby vizuálního vyjádření tohoto živlu jak v autorské knize, tak i v širším 

kontextu výtvarného umění. V praktické části se zaměřuji na řeku Otavu, která se stala 

inspirací pro mou stejnojmennou autorskou knihu. V ní výtvarným jazykem mimo jiné 

napodobuji tekutou formu vody její pohyb, zrcadlení, hloubku, čirost nebo zamrzání. V knize 

neopomíjím vodu ani jako životně důležitou složku. Na život odkazují ilustrace živočichů ve 

vodě i staveb zbudovaných lidmi jež okolí řeky osídlili. V didaktické části představuji projekt, 

který je tvořen z pět úkolů rovněž na téma voda. Cílem tohoto projektu je vzbudit zájem žáků 

o tento životně důležitý element a přimět je nahlížet na něj v různých uměleckých, 

společenských nebo environmentálních souvislostech. Součástí didaktické části je reflexe 

z mého pohledu učitelky, která projekt realizovala.
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I. Teoretická část 

 

2. Kniha jako umělecké dílo 

 Kromě autorské knihy se setkáváme i s termíny báseň – objekt, kniha – objekt, kniha – 

koncept a umělecká knižní vazba nebo vazba – objekt. Někteří umělci a teoretici tyto druhy 

rozlišují a jiní je zahrnují pod autorskou knihu. Určité definice jsou tak poněkud matoucí. 

Z tohoto důvodu se na začátku své diplomové práce pokusím jednotlivé pojmy objasnit. 

Opírám se zejména o tvrzení Jiřího Valocha, který termín autorská kniha v Čechách zavedl v 80. 

letech a současně definoval i další umělecké typy knih. 

 

2.1 Autorská kniha 

 V době, kdy začali čeští výtvarníci tvořit „artists' books“, bylo třeba vymyslet takový 

český ekvivalent, který by je odlišoval od výtvarných publikací. Ujal se toho výtvarník a teoretik 

umění Jiří Valoch: „Tehdy mne požádal Jiří H. Kocman… abych vymyslel český ekvivalent pro 

„naše“ nové typy knih a příslušné rozlišení zařadil do referátu Básně – objekty, knihy – objekty, 

vazby – objekty na semináři, který byl součástí velké přehlídky soudobé umělecké knižní vazby 

v Domě pánů z Kunštátu roku 1982… Nakonec jsem dospěl k autorské knize a jsem rád, že 

v české a slovenské terminologii zdomácněla.“1 

Podle J. Valocha se jedná o médium, prostřednictvím kterého se umělci realizují 

podobně jako v jiných výtvarných formách (malba, socha…). Autorské knihy mohou být 

tvořené s myšlenkou reprodukovatelnosti tiskem nebo jako svébytné dílo existující v jednom 

originálu. Přístupy k tvorbě těchto knih jsou rozdílné. Mají však společný rys. Tyto knihy 

koncipuje autor, který prostřednictvím různě inovativních pojetí předává čtenáři / divákovi své 

autorské sdělení.2 

                                                            
1 VALOCH, Jiří. Autorské knihy a já. In: BARTOŠOVÁ, Hana, ed. Listování: moderní knižní kultura ve sbírkách 
Muzea umění Olomouc: [Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, 10.6.-11.10.2009.] 1. vyd. 
Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2009, s. 147.  
2 VALOCH, Jiří. Básně – objekty, knihy – objekty, vazby – objekty. In: KOCMAN, Jiří H., ed. Sborník referátů 
z odborného semináře k problematice umělecké knižní vazby: poř. Dům umění města Brna 1982. Brno: Dům 
umění města Brna, 1982, s. 31–32. 
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 K pojmu autorské knihy se mimo jiné vyjadřuje i Jan Hybner, asistent knižní vazby na 

VŠUP v Praze. Tyto knihy označuje za autorské projekty, které výtvarník tvoří celé od obsahu 

přes tisk až po vazbu. Narušuje přitom tradiční pojetí knihy, výtvarně pracuje s materiály, 

tvarem i konstrukčními prvky vazby.3 

 Setkáváme se ale i s autory, jejichž díla jsou na pomezí knih – objektů a autorských 

knih. Mezi ně podle Valocha patří např. Miloš Šejn s knihami, v nichž je pro diváka důležité 

listování mezi kresebnými, prorývanými a perforovanými dvoustranami, tak aby mohl sledovat 

jejich vzájemné vazby. Do této skupiny patří i raná tvorba J. H. Kocmana.4  

 

2.2 Báseň – objekt 

 Podle Jiřího Valocha: „… zaujetí objektem patří k nejpodstatnějším rysům umění 

dvacátého století…“.5 Na proměny podoby knihy mají vliv i vizuální proměny básnického textu. 

Tradiční grafickou úpravu textu porušují futuristická osvobozená slova T. F. Marinettiho nebo 

dadaistické básně – plakáty. Díky tomu se začaly rozvíjet básně – objekty. Mezi jejich tvůrce 

můžeme řadit např. André Bretona, Ladislava Nováka nebo Karla Adamuse. Autoři ve svých 

objektech kombinují plošný tištěný nebo ručně psaný text s dalšími předměty, které vnášejí 

do díla další významy.6 

 

2.3 Kniha – objekt 

 Kniha – objekt v různých mírách vybočuje z klasické podoby knihy. Tvůrci jí dodávají 

originální podobu z hlediska tvaru, konceptu nebo netradičního materiálu. Výtvarníci tyto 

knihy tvoří často jen v jednom originálním autorském vydání. Jiří Valoch rozlišuje dva přístupy 

ke knihám – objektům. V prvním umělec přetváří již hotovou a sériově vydanou knihu. Svým 

                                                            
3 HYBNER, Jan. Elementy knižní vazby. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2017, s. 88.  
4 VALOCH, Jiří. Básně – objekty, knihy – objekty, vazby – objekty. In: KOCMAN, Jiří H., ed. Sborník referátů 
z odborného semináře k problematice umělecké knižní vazby: poř. Dům umění města Brna 1982. Brno: Dům 
umění města Brna, 1982, s. 29–30. 
5 Tamtéž, s.27. 
6 Tamtéž, s. 27. 
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zásahem ji povýší na knihu – objekt a přidá jí novou uměleckou hodnotu. Takto tvořil např. 

A. R. Penck. Ve druhém případě tvoří autor knihu – objekt od začátku sám.7 

 Vzhled knihy ovlivňuje i způsob její vazby. V případě knih – objektů tento fakt výtvarníci 

využívají ještě výrazněji, protože právě vázáním jednotlivých listů nebo složek mohou docílit 

vzniku trojrozměrného objektu. Někteří autoři často volí harmonikovou vazbu, která jim 

spojením listů v libovolně dlouhý pás nabízí další výtvarná řešení s přesahem do prostoru. 

 Podle J. Hybnera má tento druh vazby tu výhodu, že výtvarník může komponovat 

ilustrace a text přes několik stran nebo i přes celý pás, který může využít oboustranně. Knihou 

se dá listovat, ale můžeme ji i rozložit. To umožnuje umělci další způsoby instalace knihy jako 

objektu.8 

 

2.4 Kniha – koncept 

 Podle Jana Hybnera knihy – koncepty a knihy – objekty nemusí být na rozdíl od 

klasických knih nosiči textu. Konstrukční prvky, které mají společné (vazba, desky…) na knihu 

pouze odkazují.9  

 Pozdější díla J. H. Kocmana jsou knihy – koncepty nebo knihy – koncepty na pomezí 

s knihami – objekty. Ke druhé skupině řadí J. Valoch knihy, v nichž Kocman využívá ruční papíry 

s jejich estetickou i haptickou kvalitou.10 Tento autor vnímá jako médium nejenom knihu, ale 

i samotný papír. Jeho tvorba patří do kategorie paper art, který popisuje v jedné ze svých knih: 

„Pracuje přímo s papírovými vlákny, resp. papírovinou, často s použitím tradičních 

papírenských technologií (ruční čerpání na síto). Listy se pak prezentují sami o sobě (tzv.  

autorské papíry) nebo se z nich vytváří objekty, autorské knihy (artist's books), instalace ap.“11 

 

                                                            
7 VALOCH, Jiří. Básně – objekty, knihy – objekty, vazby – objekty. In: KOCMAN, Jiří H., ed. Sborník referátů 
z odborného semináře k problematice umělecké knižní vazby: poř. Dům umění města Brna 1982. Brno: Dům 
umění města Brna, 1982, s. 28–29. 
8 HYBNER, Jan. Elementy knižní vazby. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2017, s. 66.  
9 Tamtéž, s. 88.  
10 VALOCH, Jiří. Básně – objekty, knihy – objekty, vazby – objekty. In: KOCMAN, Jiří H., ed. Sborník referátů 
z odborného semináře k problematice umělecké knižní vazby: poř. Dům umění města Brna 1982. Brno: Dům 
umění města Brna, 1982, s. 30. 
11 KOCMAN, Jiří H. Médium papír. 1. vyd. Brno: VUTIUM, 2000, s 69.  
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2.5 Vazby – objekty 

 Na rozdíl od výše zmíněných má tento druh knih více tvůrců. Jeden je obvykle autorem 

textu, další se zabývají grafickou úpravou, ilustrací a vazbou. Často se jedná o knihy sériově 

vydávané, které poslední autor – knihař promění v jedinečná díla. Na jejich vazby používá 

různé netradiční materiály a někdy i předměty. Současně těmto knihám může knihař vyrobit 

i originální pouzdro.12 

 

2.6 Vlastní pohled na autorskou knihu 

 Podle mého názoru je velmi obtížné jednoznačně definovat pojem autorská kniha, 

protože kniha v uměleckém pojetí nabízí nepřeberné množství přístupů. Podle svého zaujetí 

si výtvarníci volí různorodé náměty a vytvářejí osobité koncepty. Pracují s velkou škálou papírů 

lišících se gramáží, strukturou nebo barvou, ale i s dalšími materiály, které v klasické knize 

nenalezly své místo. Médium knihy navíc nabízí umělcům možnost uplatnit techniky vztahující 

se i k jiným výtvarným specializacím jako je např. fotografie, malba nebo intermedia. Proto 

vznikají autorské knihy i v rukách výtvarníků, kteří se primárně realizují v jiných tvůrčích 

oblastech.  

 Autorské knihy jsou cennější, pokud je celé vytvoří jeden autor. Myslím si však, že 

pokud výtvarník použije literární nebo jiný převzatý text, který využije podle svého konceptu 

a sám ho graficky upraví, tak se stále jedná o autorskou knihu. Polemizovat se dá i o tisku. V 

případě knih s grafikami mají větší hodnotu ty, které jsou tištěné ručně. Každá ilustrace v nich 

je originálem. Ilustrace, které nejsou grafikami, výtvarník zhotoví buď přímo do knihy nebo je 

naskenuje a tiskne digitálně. Ovšem v současnosti umělci využívají možnosti digitálního tisku 

z důvodu reprodukovatelnosti díla. To však tvůrci neodpírá možnost, aby řadil knihu mezi 

autorské. Proto si myslím, že autorskou knihu by měl zhotovit umělec sám v takové míře, která 

odpovídá jeho konceptu. S ohledem na definice Jiřího Valocha souhlasím s tvrzením Hany 

Karkanové: „…jde o knihu vytvořenou jako umělecké dílo a také jako umělecké dílo fungující.“13 

                                                            
12 VALOCH, Jiří. Básně – objekty, knihy – objekty, vazby – objekty. In: KOCMAN, Jiří H., ed. Sborník referátů 
z odborného semináře k problematice umělecké knižní vazby: poř. Dům umění města Brna 1982. Brno: Dům 
umění města Brna, 1982, s. 30. 
13 KARKANOVÁ, Hana. O autorské knize obecně a o některých knihách ze sbírky Moravské galerie zvlášť.  
In: FRANCOVÁ, Jana, ed. FK 15: umění autorské knihy a výtvarná výchova. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 
2016, s. 31.  
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3. Vývoj autorské knihy 

3.1 Stručná historie autorské knihy 

 Autorská kniha nemá dlouhou historii. Začala se rozvíjet až v 2. polovině 20. století. 

Ovšem určité prvky autorské knihy můžeme pozorovat i u starších výtvarně řešených knih, 

které se dají označit jako její předchůdci. Patří mezi ně např. francouzské ilustrované knihy 

livre d' artiste, které se začaly vytvářet už koncem 19. století. Jednalo se o publikace s texty 

klasických i moderních autorů v luxusním provedení. Vyznačovaly se velkým formátem, 

důrazem na kvalitní tisk, ilustrace a uměleckou vazbu. 

  Později se začali knihou zaobírat i futuristé, ruská avantgarda, dadaisté a surrealisté.14 

Tyto avantgardní směry měly vliv na výtvarné umělce i spisovatele, kteří se v meziválečném 

období věnovali písmu a knize. Tvořili tzv. obrazové básně. Mezi jejich autory patří např. Kerel 

Taige a Vítězslav Nezval.15 Na surrealismus prostřednictvím knihy u nás navázal Jindřich 

Heisler. V roce 1950 – 1951 vytvořil tři knihy – objekty, jejichž obsah netvořil text, ale drobné 

předměty symetricky řazené do pomyslných řádků. Knihy nemají desky a knižní blok jako 

klasická kniha. Mají podobu dřevěných skříněk, které na knihu odkazují funkcí otevírání 

a zavírání.16  

V poválečném období knižní tvorbu ovlivnily všechny umělecké směry – nejvýrazněji 

lettrismus, pop art a konceptuální umění. 17 K prvním projevům lettrismu v Čechách patří 

autorská kniha Kaligramy od Jaši Davida z roku 1963. Autor v ní využívá vizuální možnosti 

písma. Obálku a frontispis zpracoval kaligraficky a písmo v bloku knihy pojal různými 

grafickými způsoby. Knihu vydalo Státní nakladatelství krásné literatury a umění v Praze 

v nákladu 2000 kusů. Najdeme ji zastoupenou v Moravské galerii v Brně.18  

                                                            
14 KARKANOVÁ, Hana. O autorské knize obecně a o některých knihách ze sbírky Moravské galerie zvlášť. In: 
FRANCOVÁ, Jana, ed. FK 15: umění autorské knihy a výtvarná výchova. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 
2016, s. 31. 
15 KRÁTKÁ, Eva. Úvod/Česká vizuální poezie šedesátých let a její teorie. In: KRÁTKÁ, Eva, ed. Česká vizuální 
poezie: teoretické texty. 1. vyd. Brno: Host, 2013, s. 8–17.  
16 VOJVODÍK, Josef. Realizované básně a knihy-objekty. In: VOJVODÍK, Josef, ed. Heslář české avantgardy: 
estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908-1958. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v 
Praze, Filozofická fakulta, 2011, s. 284. 
17 KARKANOVÁ, Hana. O autorské knize obecně a o některých knihách ze sbírky Moravské galerie zvlášť. In: 
FRANCOVÁ, Jana, ed. FK 15: umění autorské knihy a výtvarná výchova. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 
2016, s. 31.  
18 KARKANOVÁ, Hana. O autorské knize obecně a o některých knihách ze sbírky Moravské galerie zvlášť. In: 
FRANCOVÁ, Jana, ed. FK 15: umění autorské knihy a výtvarná výchova. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 
2016, s. 35.  
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V 60. letech se začala šířit vizuální poezie. Tento pojem zahrnuje tvůrčí 

experimentování s textem, jazykem a obrazem. V souvislosti s ní můžeme hovořit i o dílech 

Jiřího Koláře, který se vztahem mezi textem a obrazem začal zabývat už koncem 50. let.19 

Samotná kniha se později stala jedním z námětů jeho objektů. Patří k nim Knižní rodina z roku 

1978, kterou můžeme vidět v Národní galerii. U představitelů pop – artu se námět knihy 

objevuje např. u Jaspera Johnse v díle Book. Z konceptuálních přístupů ke knize zmíním tvorbu 

J. H. Kocmana, viz kapitola 4.2. České osobnosti autorské knihy. 

Autorská kniha se jako nový umělecký fenomén začala formovat současně v USA 

a v Evropě. V Americe byl jejím průkopníkem Edward Ruscha, který vycházel z pop-artu. 

V Evropě se stal nejvýznamnější osobností autorské knihy Švýcar Dieter Roth. Jeho tvorba 

souvisela s neodadaismem. Na obou kontinentech se autorské knize začali umělci věnovat na 

počátku 60. let.20 

V českém prostředí byla podle Radka Horáčka pro autorskou knihu přelomová 70. léta. 

To především kvůli politickému režimu, který mnoha umělcům znemožnil vystavovat.  Řada 

výtvarníků tak přešla ke konceptuálnímu umění. Sdíleli ho komorně mezi přáteli bez širokého 

publika. Pro tento způsob vyjádření se kniha stala ideálním médiem. Začali ji tvořit i umělci, 

kteří se primárně věnovali jiným výtvarným oborům, kterými byli ovlivněni i při tvorbě knižního 

objektu a tím knihu posouvali novým směrem.21 

 

3.2 Prezentace veřejnosti a pozice autorské knihy na českých vysokých školách 

V době svého rozkvětu se knize na české umělecké scéně věnovali především výtvarníci 

tzv. brněnského okruhu, a právě v Brně a jeho okolí se uskutečnilo několik významných výstav 

autorských knih. Jednou z nich byla výstava Umění papíru, která se v roce 1987 konala 

v blanenské Galerii v předsálí. Další výstavu uspořádal grafický designér Petr Babák v roce 

                                                            
19KRÁTKÁ, Eva. Úvod/Česká vizuální poezie šedesátých let a její teorie. In: KRÁTKÁ, Eva, ed. Česká vizuální 
poezie: teoretické texty. 1. vyd. Brno: Host, 2013, s. 8–18.  
20 RENOTIÉRE, Gina. Autorská kniha. In: BARTOŠOVÁ, Hana, ed. Listování: moderní knižní kultura ve sbírkách 
Muzea umění Olomouc: [Muzeum umění Olomouc – Muzeum moderního umění, 10.6.-11.10.2009.] 1. vyd. 
Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2009, s. 90–91. 
21HORÁČEK, Radek. Kniha jako výtvarné vyjádření. In: DĚDINOVÁ, Tereza a HORÁČEK, Radek. Fenomén kniha: 
výtvarná výchova a umění knihy = Phenomenon – the book: art education and the art of book. 1. vyd. Brno: 
Masarykova univerzita, 2008, s. 36.   
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1990 v Brně pro Galerii mladých. Představil na ní práce nejen autorů, kteří se knihou zabývali 

dlouhodobě (např. J. H. Kocman, Jan Činčera), ale i těch kteří ji tvořili ojediněle (Vladimíra 

Sedláková aj.).  

Významnou organizátorkou výstav autorských knih byla Blanka Růžičková, docentka 

Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Organizovala pět 

ročníků mezinárodního sympozia Papír v papírně v Předklášteří22 mezi lety 1996 – 2003 

a mezinárodní studentskou soutěž Fenomén kniha, jejíž první ročník se konal v roce 199823. 

Další významnou roli nejen ve výstavách autorských knih, ale především v jejich tvorbě sehrála 

Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, která v roce 1998 založila ateliér Papír a kniha pod 

vedením J. H. Kocmana. O dva roky později své práce představili veřejnosti studenti, vedoucí 

ateliéru i další umělci na stejnojmenné výstavě v Moravské galerii.24 

V roce 2013 ztratila autorská kniha své brněnské zázemí, které jí vybudovali tamní 

umělci. Úzce s tím souvisel odchod J. H. Kocmana z FaVU.25 Ateliér Papír a kniha, který vedl, 

byl zrušen. Místo něho se otevřel ateliér Grafický design II.26 Vliv na pozici a prezentaci 

autorské knihy měl i odchod Blanky Růžičkové z Katedry výtvarné výchovy. To mělo za 

následek ukončení soutěže Fenomén kniha.27 

Mimo Brno u nás našla autorská kniha místo i v Praze, kde v roce 1988 vzniklo sdružení 

Papiriál. V Praze se také konaly a stále konají výstavy knižní tvorby, např. Současná česká kniha 

v galerii Mánes v roce 1990. Dále stojí za zmínku Trienále umělecké knižní vazby, které od roku 

197328 probíhá na různých místech republiky. Jedná se o odbornou knihařskou soutěž, která 

                                                            
22HORÁČEK, Radek. Kniha jako výtvarné vyjádření. In: DĚDINOVÁ, Tereza a HORÁČEK, Radek. Fenomén kniha: 
výtvarná výchova a umění knihy = Phenomenon – the book: art education and the art of book. 1. vyd. Brno: 
Masarykova univerzita, 2008, s. 36-37.   
23 KARKANOVÁ, Hana. O autorské knize obecně a o některých knihách ze sbírky Moravské galerie zvlášť. In: 
FRANCOVÁ, Jana, ed. FK 15: umění autorské knihy a výtvarná výchova. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 
2016, s. 33.  
24 HORÁČEK, Radek. Kniha jako výtvarné vyjádření. In: DĚDINOVÁ, Tereza a HORÁČEK, Radek. Fenomén kniha: 
výtvarná výchova a umění knihy = Phenomenon – the book: art education and the art of book. 1. vyd. Brno: 
Masarykova univerzita, 2008, s. 37.   
25 FaVU je zkratka názvu používaná pro Fakultu výtvarných umění na Vysokém učení technickém v Brně. 
26KARKANOVÁ, Hana. O autorské knize obecně a o některých knihách ze sbírky Moravské galerie zvlášť. In: 
FRANCOVÁ, Jana, ed. FK 15: umění autorské knihy a výtvarná výchova. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 
2016, s. 33.  
27 NAVRÁTIL, Ondřej. Fenomén kniha: neopomenutelný příběh. In: FRANCOVÁ, Jana, ed. FK 15: umění autorské 
knihy a výtvarná výchova. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 30. 1 
28 HORÁČEK, Radek. Kniha jako výtvarné vyjádření. In: DĚDINOVÁ, Tereza a HORÁČEK, Radek. Fenomén kniha: 
výtvarná výchova a umění knihy = Phenomenon – the book: art education and the art of book. 1. vyd. Brno: 
Masarykova univerzita, 2008, s. 37.   
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má v současné době 6 kategorií. Jedna z nich vyhodnocuje nejlepší autorskou knihu / objekt. 

Po udělení cen probíhá výstava nejen oceněných knih, ale také řada odborných seminářů. 

Zatím poslední ročník se konal v Plzni v Západočeském muzeu v roce 2016.  

 Čeští výtvarníci a studenti umění mohou své autorské knihy přihlásit i do dalších 

významných soutěží. Jednou z nich je Nejkrásnější česká kniha pořádaná Památníkem 

národního písemnictví v Praze. Od roku 2004 má kategorii Autorská kniha i soutěž Grafika 

roku.29 Řada vybraných děl z těchto soutěží je následně prezentována na výstavách v Praze 

a v případě Nejkrásnější české knihy i mimo ni, např. na mezinárodním festivalu malých 

nakladatelů Tabook v Táboře. 

 V České republice najdeme autorskou knihu zastoupenou i v několika stálých sbírkách. 

V Moravské galerii v Brně patří do rozsáhlé sbírky bibliofilií a knižní vazby. Autorské knihy se 

ve sbírce objevují od 80. let. Galerie vlastní řadu děl významných autorů, mezi které patří např. 

Josef Váchal. Výstava Mezi tradicí a experimentem. Práce s papírem a na papíře 

v Československu 1939 – 1389, kterou uspořádal Jiří Valoch v roce 1997, dala základ sbírce 

autorských knih v Muzeu umění v Olomouci. Kromě české kolekce vlastní galerie i práce 

evropských autorů.30 Existuje u nás také muzeum zaměřené výhradně na umělecky pojaté 

knihy. Jedná se o Muzeum knižní vazby v Lokti, které v roce 2001 založili umělečtí knihaři Jan 

a Jarmila Sobotovi.31 Můžeme zde spatřit knihy ze stálé expozice i zapůjčená díla na 

krátkodobých výstavách. 

 Pokud jde o pozici autorské knihy na českých vysokých školách, v současné době 

existují jen dva ateliéry, které se specializují na knihu.  Jeden z nich najdeme na Fakultě umění 

Ostravské univerzity. Jedná se o Ateliér obalového a knižního designu, který vede Eliška 

Čabalová. Druhý spadá pod Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara na Západočeské 

univerzitě v Plzni. Ateliér Kniha a tvarování papíru zde vede Petra Soukupová. Pochopitelně 

i na dalších vysokých uměleckých školách vznikají knihy ovšem ne v rámci samostatného 

ateliéru. Tvoří je zejména studenti oborů souvisejících s ilustrací nebo s grafickým designem.  

                                                            
29KARKANOVÁ, Hana. O autorské knize obecně a o některých knihách ze sbírky Moravské galerie zvlášť.  
In: FRANCOVÁ, Jana, ed. FK 15: umění autorské knihy a výtvarná výchova. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 
2016, s. 35.  
30 Tamtéž, s. 35-36. 
31 Expozice knižní vazby v knihovně v Lokti. Městská knihovna Loket [online]. Městská knihovna Loket. Poslední 
změna 15.2.2012. [cit. 26.1.2018]. Dostupné z: https://mkloket.cz/expozice-knizni-vazby 

https://mkloket.cz/expozice-knizni-vazby
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3.3 Distribuce autorských knih 

 Autorskou knihu obvykle její zájemci neseženou v běžném knihkupectví. Jak jsem již 

zmínila výše, někteří umělci vytvářejí autorské knihy s ohledem na to, aby byly 

reprodukovatelné tiskem, mohly být vydané, a tudíž přístupné pro čtenáře / diváka. Tyto knihy 

bývají v některých případech technologicky i cenově náročnější na výrobu. Zajímá se o ně také 

užší okruh lidí, než je tomu u klasické beletrie, a proto pokud jsou vydané, tak jen v malém 

nákladu. Existuje ale několik specializovaných nakladatelství a knihkupectví, kde si je můžeme 

pořídit. 

 Jedním z nich je knihkupectví Artmap. Orientuje se výhradně na knihy spojené 

s uměním, ať už výtvarným, hudebním nebo divadelním. Kromě autorských knih zde najdeme 

odborné publikace, katalogy, monografie, komiksy a řadu ilustrovaných knih pro děti. V České 

republice má Artmap dvě prodejny, které se nachází v Praze a v Brně.32 

 V Praze také najdeme mladé knihkupectví a vydavatelství Page Five. Podobně jako 

Artmap se soustředí na knihy související s uměním, mezi které patří i autorské knihy. Page Five 

má za cíl distribuovat publikace i v zahraničí, a proto plánují řadu z nich vydávat v anglickém 

jazyce nebo v kombinaci češtiny a angličtiny. Spolupracují s mladými českými umělci, jejichž 

tvorbu chtějí dostat za hranice naší republiky. Současně také chtějí českým čtenářům 

nabídnout zahraniční publikace, které nejsou běžně k dostání.33 

 Knihy malého alternativního nakladatelství Baobab můžeme nalézt i ve větších 

knihkupectvích. Baobab se specializuje na ilustrované knihy určené dětem a mládeži. 

Spolupracuje s mladými výtvarníky, kterým tak dává příležitost realizovat jejich autorské 

projekty.34 Mezi podobná nakladatelství vydávající autorské knihy cílené na děti patří např. 

Meander nebo Běžíliška. 

Zmíním také nakladatelství a knihkupectví Aulos v Praze. Nezaměřuje se na autorské 

knihy, ale na bibliofilie. Myslím si však, že v souvislosti s umělecky pojatými knihami bychom 

ho neměli opomenout. V roce 1992 toto nakladatelství založil Zdeněk Křenek, který vybírá 

texty českých i světových autorů. Ty tvoří základ knihy, na níž autorsky spolupracuje několik 

                                                            
32Knihkupectví Artmap [online]. ©ArtMap 2010—2016 [cit. 12.2.2018]. Dostupné z: 
https://bookstore.artmap.cz/cs/ 
33 PageFive [online]. [cit. 12.2.2018]. Dostupné z: http://pagefive.com/content/4-o-nas 
34 Baobab [online]. [cit. 12.2.2018]. Dostupné z: http://www.baobab-books.net/ 

https://bookstore.artmap.cz/cs/
http://pagefive.com/content/4-o-nas
http://www.baobab-books.net/
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umělců. Grafickou úpravu provádí designér Zdeněk Ziegler, ilustrace tvoří výtvarníci oslovení 

nakladatelem a knižní vazbu navrhuje a realizuje Ateliér Krupka.35 

V minulém století se o distribuci autorských knih evropských a později i amerických 

výtvarníků zasloužil zejména německý vydavatel Rainer Pretzell. V roce 1966 založil v Berlíně 

tiskárnu a vydavatelství Rainer Verlag, které bylo funkční do roku 1995. Původně všechny 

vydávané knihy tiskl a vázal sám Pretzell. Postupem let se jeho dílna rozšířila. Pretzell úzce 

spolupracoval s umělci, kteří měli možnost tvořit přímo v tiskárně. Během své existence vydalo 

nakladatelství více než sto titulů. Kompletní sbírku vlastní Museum umění Olomouc, jež ji 

dostalo darem od Rainera Pretzella.36 

 V současnosti se v zahraničí autorskou knihou zabývá mimo jiné mezinárodní nezisková 

organizace Printed matter se sídlem v New Yorku. Výtvarníkům umožňuje vydání a distribuci 

jejich autorských knih, které si pak mohou zájemci koupit v prodejně na 11. Avenue v New 

Yorku nebo na webových stránkách, kde nabízí publikace od tisíců umělců. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
35Aulos [online]. [cit. 12.2.2018]. Dostupné z:  http://aulos.cz/page1.php?s=320 
36 Publisher Rainer Pretzell: creator and experimentator: artists' books: an insight into the collections of the 

Olomouc Museum of Art II = Nakladatel Rainer Pretzell: tvůrce a experimentátor: autorské knihy: pohledy do 

sbírek Muzea umění Olomouc II. Olomouc: Olomouc Museum of Art, 2014, s. 

37 Printed Matter [online]. ©2018 Printed Matter, Inc. [cit. 12.2.2018].  
Dostupné z: https://www.printedmatter.org/ 

http://aulos.cz/page1.php?s=320
https://www.printedmatter.org/


19 
 

4. Osobnosti autorských knih 

4.1 Zahraniční osobnosti autorských knih 

 Autorská kniha se současně vyvíjela na dvou kontinentech – v Americe a v Evropě. 

Z obou jejích základen jsem vybrala několik představitelů, kteří přispěli k rozvoji tohoto 

fenoménu. 

V USA byl nejvýznamnějším představitelem autorské knihy Edward Ruscha (nar. 1937). 

Celkem představil osmnáct svých knih. I když byl Ruscha původně malířem, jeho knihy se 

skládají ze sérií fotografií. V nich se zaměřuje na objekty ze života v Los Angeles. Kromě titulu 

je text v knihách obsažen jen minimálně. Ruschovy autorské knihy patří k těm, které byly 

publikované. Autor je zpracovával tak, aby byly reprodukovatelné tiskem a zároveň nebyly 

příliš nákladné. Jeho nejslavnější kniha, vytvořená v roce 1962, se jmenuje Twentysix Gasoline 

Stations. Najdeme v ní dvacet šest černobílých fotografií benzínových pump, které stojí podél 

cesty mezi kalifornským městem Los Angeles a texaským Groom. V České republice můžeme 

vidět čtyři další knihy Edwarda Ruschy, které jsou zastoupené ve sbírce Muzea umění 

Olomouc. Jsou to tyto tituly: Various Small Fires and Milk, Every Bulding on the Sunset Strip, 

Babycakes – with Weights a Colored People.38  

Mezi další autory této generace patřil např. Sol Lewitt nebo Emmet Williams, který ale 

část svého života tvořil v Evropě. 

 

 

Obr. 1: Edward Ruscha, Twentysix Gasoline Stations, 1962 

                                                            
38 RENOTIÉRE, Gina. Autorská kniha. In: BARTOŠOVÁ, Hana, ed. Listování: moderní knižní kultura ve sbírkách 
Muzea umění Olomouc: [Muzeum umění Olomouc – Muzeum moderního umění, 10.6.-11.10.2009.] 1. vyd. 
Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2009, s. 91-93.  
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Z umělců tvořících autorské knihy v současnosti uvedu např. Pamelu Moore autorku 

knih – objektů. Ve svých dílech klade vedle výtvarného pojetí velký důraz na řemeslně kvalitní 

zpracování, kterému se naučila od českých uměleckých knihařů Jana a Jarmily Sobotových.   

Obsah myšlenek jejích knih – objektů se nese na filosofické rovině, jejichž podoba se v díle 

symbolicky promítá. Osvojila si práci s materiálem, který se v klasické knize nevyskytuje –

s kovem. Tím dodává své práci originalitu. Některé knihy dokonce váže ocelovým drátem. 

Vytváří také leporela pro dospělé, čímž dokazuje, že tato forma knihy je vizuálně přitažlivá 

nejen pro děti.39 

Timothy C. Ely (nar. 1949) je další americký tvůrce originálních autorských knih. 

Inspiraci našel v historických iluminovaných knihách. Jako staří mistři i on své knihy ručně píše, 

ilustruje a váže. Ely se zajímá o chemii a astronomii, která se projevuje i na knižním designu40. 

Mezi jeho díla patří např. kniha Bones of the Book. V ní připodobňuje konstrukční prvky knihy 

ke kostře, jejíž základ je v anatomii páteř, zatímco v knihařství hřbet. Barevné ilustrace 

obsažené v knižním bloku vytvořil Ely inkoustem, suchým pigmentem, akvarelem a grafitem.41  

Jména, která jsem zmínila tvoří jen zlomek umělců, kteří v USA tvoří autorské knihy. 

K dalším patří např. Keith Smith, Heidi Kyle nebo Lawrence Weiner. 

 

             

                 Obr. 2: Pamela Moore, Book of Fire and Light        Obr. 3: Timothy C. Ely, Bones of the Book,2015 

 

                                                            
39 MOORE, Pamela. Liberinto book arts. In: Liberinto book arts [online]. [cit. 2.4.2018]. Dostupné z: 
http://www.liberinto.com/about_liberinto.html 
40 Timothy C. Ely. Abby Schoolman Books [online]. Abby Schoolman Books, 2018 [cit. 2.4.2018]. Dostupné z: 
https://www.abbyschoolman.com/timothy-c-ely.php 
41 Bones of the Book: An Oblong Identity. Abby Schoolman Books [online]. Abby Schoolman Books, 2018 [cit. 
2.4.2018]. Dostupné z: https://www.abbyschoolman.com/pages/books/139/timothy-c-ely/bones-of-the-book-
an-oblong-identity 

http://www.liberinto.com/about_liberinto.html
https://www.abbyschoolman.com/timothy-c-ely.php
https://www.abbyschoolman.com/pages/books/139/timothy-c-ely/bones-of-the-book-an-oblong-identity
https://www.abbyschoolman.com/pages/books/139/timothy-c-ely/bones-of-the-book-an-oblong-identity
https://www.finebooksmagazine.com/fine_books_blog/assets_c/2016/07/bones1-11131.phtml


21 
 

V Evropě byl hlavní osobností autorské knihy Dieter Roth (1930 – 1998). Tento umělec 

se narodil v Německu a později žil a tvořil ve Švýcarsku a dalších zemích Evropy a USA. Ke 

knihám přistupoval konceptuálně. Své první začal vytvářet už v 50. letech. Mezi ně patří např. 

kniha pro děti Kinderbuch, kterou navrhl v roce 1954. Jednotlivé strany obsahují struktury 

geometrických tvarů, přičemž některé z nich jsou perforované. Autorské knize se Roth nadále 

věnoval až do konce života. Jeho práce jsou zastoupené ve sbírkách světových galerií jako např. 

v Tate Gallery v Londýně nebo v Národní galerii umění ve Washingtonu. V 70. letech založil své 

muzeum v Hamburku.42  

 

 

Obr. 4: Dieter Roth, Kinderbuch, 1957 

 

Mezi další evropské osobnosti autorské knihy patřily např. belgický konceptuální 

umělec Marcel Broodthaers, Francouz Robert Filliou nebo také skotský umělec Ian Hamilton 

Finlay (1925 – 2006). Finlayova tvorba byla velmi rozmanitá. Kromě knih zahrnovala také 

kresbu, kamenné a dřevěné skulptury a instalace v interiéru i krajině. Charakteristická je pro 

něho práce s typografií, která je součástí jeho děl. Texty, které používal, obsahují citáty nebo 

jeho vlastní myšlenky. Autorské knihy Finlae mívají jednoduchou a čistou formu, ve které 

souzní graficky zpracované nápisy s prostorovým řešením knihy.43  

                                                            
42 Dieter Roth Foundation. Dieter Roth Foundation [online]. Dieter Roth Foundation, 2018 [cit. 2.4.2018]. 
Dostupné z: http://www.dieter-roth-museum.de/biografie 
43 CARLSON, Prudence. Ian Hamilton Finlay 28 October 1925 - 27 March 2006. In: Ian Hamilton Finlay [online]. 
Wild Hawthorn Press [cit. 2.4.2018]. Dostupné z: http://www.ianhamiltonfinlay.com/ian_hamilton_finlay.html 

http://www.dieter-roth-museum.de/biografie
http://www.ianhamiltonfinlay.com/ian_hamilton_finlay.html
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Obr. 5: Ian Hamilton Finlay, Earthship, 1965 

 

Ze současných tvůrců autorských knih v Evropě uvedu Christiana Boltanskiho (nar. 

1944). Tento francouzský umělec se kromě knih zabývá také malbou, sochou, fotografií 

a prostorovými instalacemi. V některých jeho dílech najdeme smutná témata ztrát a smrti 

odkazující na holokaust. Autor tak reflektuje rodinné vzpomínky na těžké období během 

nacistické okupace, protože jeho otec byl žid.44 

 

 

Obr. 6: Christian Boltanski, Scratch, 2002 

 

4.2 České osobnosti autorské knihy 

 V této části představím několik významných osobností, které se u nás autorskou knihou 

zabývaly nebo stále zabývají. Vybrala jsem zástupce konceptuálního přístupu, tvorby pro děti 

i řemeslně a výtvarně kvalitního provedení knižní vazby. Dále uvádím současné tvůrce, kteří se 

orientují směrem ke grafickému designu. 

                                                            
44Christian Boltanski. Guggenheim [online]. The Solomon R. Guggenheim Foundation, 2018 [cit. 3.4.2018]. 
Dostupné z: https://www.guggenheim.org/artwork/artist/christian-boltanski 

https://www.guggenheim.org/artwork/artist/christian-boltanski
http://verdantpress.com/ian-hamilton-finlay-earthship/ihf_earthshipa/
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 Dalibor Chatrný (1925 – 2012) se řadí k výtvarníkům, kteří k autorské knize přistupují 

konceptuálním způsobem. Patřil k tzv. brněnskému okruhu, ve kterém byl tento způsob tvorby 

oblíbený. Autorské knihy začal tvořit na přelomu 60. a 70. let. V několika knihách zpracovával 

text jiných autorů (Ludvík Kundera, Robert Musil), v jiných pracoval s písmem formou 

výtvarného znaku a v některých se textu nevěnoval vůbec. V poslední skupině knih 

experimentoval s papírem perforováním, trháním, lepením koláží a v neposlední řadě také 

pálením.45 

Květa Pacovská (nar. 1928) je česká umělkyně zabývající se malbou, ilustrací knih pro 

děti, sochařstvím a autorskými knihami, z nichž některé jsou určené rovněž dětem. Mezi tyto 

knihy patří např. Ponctuation nebo Un livre pour toi oceněné v roce 2005 ve Francii. Pacovská 

v autorských knihách nepracuje jen s klasickou ilustrací. Pomocí průřezů, stříhání, skládání 

a vlepování různých prvků buduje v celé knize prostor, který se otevírá spolu s rozkládáním 

knihy.46 V autorských knihách Květy Pacovské nalezneme prvky malby, kresby i písmo. 

Zajímavá je i kombinace materiálů, z nichž je sice nejčastější papír, ale objevuje se i dřevo, 

provázky, plech, nebo stříbrná fólie, která zrcadlí obraz. Různorodé materiály umožňují knihy 

vnímat nejen vizuálně, ale i hapticky.47 

 

            

Obr. 7: Dalibor Chatrný, Pálená kniha, 1983       Obr. 8: Květa Pacovská, Aprѐs le Pont Noir, 2016 

 

                                                            
45 Dalibor Chatrný [online]. [cit. 16. 2. 2018]. Dostupné z: http://dalibor.chatrny.cz/ 

46 PACOVSKÁ, Květa. Květa Pacovská: maximum contrast. Praha: Galerie hlavního města Prahy, 2015, s. 9.  
47 Tamtéž, s. 12. 
 

http://dalibor.chatrny.cz/
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Jiří H. Kocman (nar. 1947) patří k předním osobnostem české autorské knihy. Jeho 

tvorba je od 70. let charakteristická konceptuálním pojetím. Kocmana fascinoval papír a s ním 

souvisel zájem o knihu. Knižní vazbu se naučil od uměleckého knihaře Jindřicha Svobody. 

Kocman začal vytvářet nejen autorské knihy, ale i autorské papíry, které využíval při tvorbě 

knih. Na počátku 70. let autor experimentoval formou zásahů do paperbackových knih. 

Určitými procesy, jako např. vpíjením barev nebo preparováním, ovlivňoval vizuální podobu 

knihy. V druhé polovině 70. let vázal knihy různých autorů s důrazem na technologicky správné 

provedení vazby, kterou chápal jako autorskou interpretaci knihy.  

Dále následovalo období knih – konceptů. Obsah těchto knih nenese text. Utvářejí ho 

vzájemné vztahy mezi jednotlivými částmi, které tvoří knihu, i kniha jako celek. Kocman nahlíží 

na knihu i na papír jako na médium. Papír nepoužívá jen jako nosič sdělení. Čerpá i z jeho 

estetické a haptické kvality. Vlastní ruční autorské papíry začal vytvářet v roce 1979. 

V některých uplatňuje i různé příměsi např. čaj. Ten je obsažený v listech knihy Kniha jednoho 

šálku čaje nebo v pozdějším díle From Tea to Blue Book.  

V 80. letech ve svých autorských knihách Kocman interpretoval díla jiných autorů např. 

E. A. Poa. V řadě knih odkazoval také na Josefa Váchala.48 Svou současnou tvorbu Kocman 

příliš neprezentuje, i když se knihám a papíru v menší míře věnuje i po odchodu z ateliéru Papír 

a kniha na FaVU, který vedl do roku 2011. Vystavování divákovi nepřístupných knih ve 

skleněných vitrínách mu přijde absurdní. Ke své tvorbě přistupuje jako ke komorní a intimní 

záležitosti.49 

 

 

Obr. 9: Jiří H. Kocman, From Tea to Blue Book, 2008 

                                                            
48 VALOCH, Jiří. J. H. Kocman autorské knihy a papíry. In: Kocman, Jiří H. J.H. Kocman: autorské knihy a papíry = 
J.H. Kocman: artists' books and papers: [katalog výstavy], Praha 1997. Praha: Galerie Rudolfinum, 1997. 
49 SEDLÁČEK, Ivo. Těší mě dělat "něco decentního" rukama. Prostor Zlín [online]. 2015, roč. 22, č. 2, s. 24-27  
[cit. 16. 2. 2018]. Dostupné z: http://jhkocman.cz/rozhovory/2015-JHK-Prostor-rozhovor.pdf 

http://jhkocman.cz/rozhovory/2015-JHK-Prostor-rozhovor.pdf
http://www.artlist.cz/en/works/112049/
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Eliška Čabalová (nar. 1955) je osobnost, která se knize věnuje v mnoha směrech. 

Kromě autorských knih vytváří různorodé umělecké knižní vazby, tvoří ruční autorské papíry, 

kaligrafii a zároveň působí jako vedoucí ateliéru Obalového a knižního designu na Fakultě 

umění Ostravské univerzity. Autorské knihy Elišky Čabalové jsou stejně jako její umělecké 

knižní vazby na velmi vysoké technické úrovni. Zároveň mají i zajímavý koncept. Jako příklad 

uvedu její projekt Vyhynulé formy, který představila v roce 2005 na stejnojmenné výstavě 

v Galerii výtvarného umění v Ostravě. V tomto projektu autorka propojila své výtvarné, 

knihvazačské i pedagogické zaměření. Rozhodla se vytvořit určitý vzorník knižních vazeb napříč 

historií, který by sloužil jejím studentům. Odkaz historie promítla do knih nejenom příslušnou 

knižní vazbou. Knihy, jejichž vazby jsou dnes často minulostí, symbolicky ztvárnila jako mrtvé. 

Všechny jsou prázdné a kompletně čistě bílé. Čabalová je tak staví do kontrastu k živým 

barevným knihám s textem a stopami užívání čtenářem. Kromě vazeb se jednotlivé knihy liší 

formáty a materiálem. Některé jsou potažené kůží, jiné plátnem nebo papírem. Vyhynulé 

formy jsou dotažené k dokonalosti způsobem instalace. Autorka knihy umístila na bílé sokly 

představující náhrobní kameny. Knihy tak dohromady vytváří hřbitov knih.50 

 

 

Obr. 10: Eliška Čabalová, Sáčková kniha – součást výstavy Vyhynulé formy, 2005 

 

  

                                                            
50 KARKANOVÁ, Hana. Eliška Čabalová. In: ČABALOVÁ, Eliška. Eliška Čabalová-Hlaváčová: [vyhynulé formy]. 
Ostrava: Galerie výtvarného umění, 2005, s. 34. 



26 
 

Mezi současné tvůrce autorských knih patří Jan Činčera (nar. 1961). O papír se zajímal 

už na střední škole při studiu oboru zpracování papíru. Pro jeho tvorbu bylo také podstatné 

pozdější setkání s J. H. Kocmanem. Podobně jako on i Činčera pojímá své knihy konceptuálně. 

Několik z nich můžeme nalézt ve sbírce Moravské galerie v Brně. Patří mezi ně Kniha jednoho 

listu z roku 1987. Knižní blok se skládá z jediného listu ručního papíru. Jeho rozměry jsou 

přibližně dva metry čtvereční. V dalších dvou knihách, které galerie vlastní, autor 

experimentoval s průřezy laserem. Knihy nesou názvy odpovídající jejich technice: Kniha 

řezaná laserem a Bílá kniha řezaná laserem. Ve 2. polovině 90. let se Činčera začal věnovat 

obalovému designu.51 

Luboš Drtina (nar. 1963) je grafický designér známý především knižní grafikou. Upravil 

stovky titulů, mezi které patří beletrie, poezie nebo monografie českých i světových autorů. 

Zabývá se také tvorbou katalogů a úpravou časopisů. Jeho práce zahrnuje zpracování obálky 

knihy, sazbu a celkovou grafickou úpravu. Řadu publikací také ilustroval.52 Mimo jiné 

spolupracuje s nakladatelstvím Paseka. Své zkušenosti s úpravou knih a s typografií předával 

v letech 2003 – 2013 studentům ateliéru Tvorba písma a typografie na VŠUP53 v Praze jako 

odborný asistent.54  

Kromě již zmíněných činností také vytváří autorské knihy. V několika z nich pracoval 

s prořezáváním jednotlivých listů, které svázal harmonikovou vazbou. Otvory umožnují 

divákovi průhled celým rozloženým objektem a zároveň dotvářejí jednotlivé dvoustrany při 

běžném listování knihou. Drtina k prořezávaným knihám uvádí: „… stojí na hranici mezi 

komiksem, koláží, grafikou tištěnou z papíru, ale nejblíž mají k volným velkoformátovým 

kolážím, kterých jsem v roce 1986 až 1987 vyráběl desítky.“55 V dalších autorských knihách 

používá texty jiných autorů, např. Země lidí od Antoine de Saint-Exupéryho. Mezi roky 1998 - 

2001 kompletně zpracoval dva odlišné exempláře knihy. První variantu Drtina realizoval 

formou instalace na knižním veletrhu v Olomouci. Jednotlivé strany byly pověšené vedle sebe 

                                                            
51 KARKANOVÁ, Hana. O autorské knize obecně a o některých knihách ze sbírky Moravské galerie zvlášť. In: 
FRANCOVÁ, Jana, ed. FK 15: umění autorské knihy a výtvarná výchova. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 
2016, s. 49. 
52 HALOUN, Karel. Jak je důležité míti Drtinu. In: DRTINA, Luboš. Gutgesinnt: knižní úpravy, ilustrace a grafika 
Luboše Drtiny. Česko, 2013, s. 29-30.  
53 VŠUP je zkratka názvu používaná pro Vysokou škola uměleckoprůmyslovou v Praze 
54 ŠTORM, František. Letos je tomu rovných deset let. In: DRTINA, Luboš. Gutgesinnt: knižní úpravy, ilustrace a 
grafika Luboše Drtiny. Česko, 2013, s. 22.  
55 DRTINA, Luboš: Knižní úpravy, ilustrace a grafika Luboše Drtiny. Česko, 2013, s. 26.  
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a dohromady tvořily devět metrů široký pás horizontu Sahary. Druhá varianta má klasičtější 

knižní podobu. Má formu kroužkové vazby a je chráněná knižním pouzdrem. Dále zmíním 

velkoformátovou knihu Máj. Lyrický text Karla Hynka Máchy Drtina doplnil o dekorativní 

ilustrace vytvořené tupováním barvy přes papírovou šablonu.56 

 

 

Obr. 11: Luboš Drtina, Máj, 2004 

 

Na závěr zmíním Petra Babáka (nar. 1967), který je vedoucím ateliéru grafického 

designu na VŠUP. Jeho jméno je v souvislosti s knihou známo především díky grafickým 

úpravám mnoha publikací. Ve své tvorbě se však zabýval i knihou autorskou. Některé z nich 

vlastní Muzeum umění Olomouc. Mezi ně patří knihy z 80. let, ve kterých Babák upozorňuje 

na hmotu knihy a její funkce např. Kniha s knižním blokem na deskách. V současné době vede 

studio Laboratoř, ve kterém mimo jiné navrhuje a graficky upravuje knihy a katalogy.57 

 

 

 

                                                            
56 DRTINA, Luboš: Knižní úpravy, ilustrace a grafika Luboše Drtiny. Česko, 2013. 
57 KAČEROVSKÁ, Julie, ed. Kniha - objekt ve veřejném prostoru. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 
Fakulta výtvarných umění, 2013, s. 122–158.  
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5. Téma vody a přírody v autorské knize 

 Voda s přírodou neoddělitelně souvisí ať už z hlediska scenérie, kdy v podobě např. 

řeky, moře nebo rybníka ovlivňuje celkový ráz krajiny, nebo jako součást atmosféry. Proto 

jsem se rozhodla v této kapitole představit několik autorských knih, v nichž se jejich tvůrci 

inspirovali buď přímo vodou nebo přírodou. 

 Josef Váchal (1884 – 1969) patřil k významným českým osobnostem na poli autorské 

knihy. Dá se říci, že předstihl svou dobu, protože tyto knihy začal vytvářet už ve 20. letech 

minulého století. V té době ještě autorské knihy nebyly definovaným pojmem, přesto k nim 

Váchal přistupoval autorsky. Sám je napsal, vysázel vlastním písmem, ilustroval a svázal. 

Doceněné byly až o mnoho let později. Váchalovým oblíbeným námětem byla příroda. Čerpal 

inspiraci během dlouhých putování zejména na Šumavě, ale pěší túry podnikal i na 

Křivoklátsku, Moravě nebo na Slovensku.58 Ze Šumavy nečerpal jenom náměty. Se svou 

partnerkou, malířkou Annou Mackovou, při návštěvě Prášil využívali i papíry z tamní, dnes již 

zaniklé papírny.59 

 

 

Obr. 12: Josef Váchal, Šumava umírající a romantická – titulní list, 1931 

                                                            
58 ŠIMEK, Karel. Váchalova Šumava. Ekolist [online]. 2008, [cit.16.2.2018].  

Dostupné z: http://ekolist.cz/cz/kultura/clanky/vachalova-sumava 

59 KHEL, Richard. Poselství papíru. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999, s. 241.  

http://ekolist.cz/cz/kultura/clanky/vachalova-sumava
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Na své nejznámější knize Šumava umírající a romantická Váchal pracoval od roku 1928 

do roku 1931. Jedná se o neobvyklé dílo obsahem i rozměry. I v této knize použil Váchal 

vlastnoručně vyřezané dřevěné litery, kterými vysázel svůj text na 276 stranách. Ilustrace 

znázorňující šumavskou krajinu vytvořil technikou dřevorytu. V knize najdeme 74 barevných 

grafik. Váchal zhotovil celkem 11 výtisků Šumavy umírající a romantické, které svázal do kůže. 

Originály váží kolem 20 kg a měří 65 x 49 cm. Jeden z nich můžeme vidět v Muzeu Šumavy 

v Kašperských Horách. V roce 2008 vydalo nakladatelství Paseka 200 kopií tohoto díla, jejichž 

cena se pohybuje kolem 40 000 Kč. Současně také v tomto nakladatelství vyšla zmenšená 

a cenově dostupnější verze této Váchalovy knihy.60 

 V tvorbě Edvarda Ruschi (nar. 1937) se objevuje spíše městská krajina. Prvky z přírodní 

scenérie nalezneme v knize Colored people. Tvoří ji 32 barevných fotografií kaktusů.61 Více 

o autorovi viz kapitola 4.1 Zahraniční osobnosti autorských knih. 

  Téma přírody se vyskytuje také v mnoha dílech a konceptuálních autorských knihách 

Miloše Šejna (nar. 1947). Jsou ovlivněné konkrétními místy, kterými autor putoval. Obsahují 

záznamy vytvořené nejen nalezenými přírodninami. Tři z jeho knih, vytvořených v 80. letech, 

můžeme vidět ve sbírce Moravské galerie. Patří mezi ně Červeň šípku, ve které jsou části těchto 

plodů fyzicky přítomny. Desky knihy jsou vytvořené z ručního papíru, do kterého autor šípky 

přidal. Ilustrace v knižním bloku autor ztvárnil rozmačkanými plody. Další kniha se jmenuje 

Zelené znaky – Prachovské skály 27. 7. 1987.  Ilustrace v této knize autor vytvářel opět 

přírodninami. Tentokrát šťávou z rostlin a trav. Třetí kniha ze sbírky nese název Stěny lomu 

Zebín. Jedná se o sbírku otisků hornin zebínského lomu.62 Mezi autorskými knihami Miloše 

Šejna najdeme i ty ovlivněné vodou. Několik z nich vzniklo díky putování podél toku Javořího 

potoka v Krkonoších.63 

                                                            
60 Rozhovor s L. Horáčkem Salón Práva. In: Paseka [online]. [cit. 16.2.2018].  

Dostupné z: https://www.paseka.cz/webdata/0000003751_20130503152411NNVQQFYW.pdf 
61RENOTIÉRE, Gina. Autorská kniha. In: BARTOŠOVÁ, Hana, ed. Listování: moderní knižní kultura ve sbírkách 
Muzea umění Olomouc: [Muzeum umění Olomouc – Muzeum moderního umění, 10.6.-11.10.2009.] 1. vyd. 
Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2009, s. 93.  
62KARKANOVÁ, Hana. O autorské knize obecně a o některých knihách ze sbírky Moravské galerie zvlášť.  
In: FRANCOVÁ, Jana, ed. FK 15: umění autorské knihy a výtvarná výchova. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 
2016, s. 35-36.  
63 ŠEJN, Miloš. Miloš Šejn: býti krajinou = being landscape. 1. vyd. Řevnice: Arbor vitae, 2010, s. 21.  

https://www.paseka.cz/webdata/0000003751_20130503152411NNVQQFYW.pdf
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Obr. 13: Miloš Šejn, záznam z putování, 1982 

 Ladislav R. Haňka (nar. 1952) je výtvarník narozený a žijící v USA. Jeho rodiče pocházejí 

z Československa, kam Haňka jezdil za příbuznými. Díky tomu se seznámil s dílem Josefa 

Váchala, které v něm vzbudilo zájem o autorskou knihu. Jeho hlavním námětem je příroda. 

Haňka vystudoval biologii a zoologii a to se také odráží v jeho tvorbě. Autorské knihy Ladislava 

R. Haňky obsahují ilustrace krajiny, vody a v nemalé míře také ryb. Jsou zhotovené grafickými 

technikami, kterým předcházela důkladná kresebná příprava. V oblasti tisku a knižní vazby je 

Haňka samouk. Své vazby hodnotí jako technicky nedokonalé. Autory knižní vazby některých 

jeho děl jsou čeští umělečtí knihaři Jan a Jarmila Sobotovi.64 

 

 

Obr. 14: Ladislav R. Haňka, Toads 

 

                                                            
64 HAŇKA, Ladislav R. a NETUŠIL, Lubomír, ed. Kniha jako objekt Ladislav R. Haňka grafika. Pardubice: Státní 
okresní archiv, 2000.  
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Vodou a přírodou se zabývají i tvůrci autorských knih určených dětem. Tyto knihy jsou 

bohatě, často celostránkově ilustrované. Někteří autoři umí rozvíjet příběh výhradně 

obrazovou formou, jiní využívají text v minimální míře a další píší autorské pohádky, které 

obohacují svými ilustracemi. Kromě ilustrací bývají tyto knihy vizuálně a hapticky přitažlivé 

kvalitním papírem a někdy i plátěným hřbetem, který se u sériově vyráběných knih často 

nevyskytuje. Z českých i zahraničních autorů jsem vybrala tři, kteří ve svých knihách ztvárňují 

příběhy spojené s vodním živlem.  

Na prvním místě zmíním významného českého výtvarníka Petra Nikla (nar. 1960), který 

je členem skupiny Tvrdohlaví. Kromě tvorby autorských knih a ilustrací se zaměřuje také na 

malbu, grafiku, performance a scénografii. Za své autorské knihy získal řadu ocenění. Vodnímu 

světu se věnuje už v první knize Pohádka o Rybitince z roku 2001. Hlavní hrdinka pohádky 

Rybitinka je malá rybička z Obřího moře, která si musí uhájit své místo k životu. Motivem této 

pohádky je tolerance, která je metaforicky přenesená do světa vodních živočichů. Všechny 

ilustrace v knize představují tyto živočichy. Autor udržuje v ilustracích jednotu včetně motivu 

i barevností. Všechny ryby jsou ztvárněné v teplých tónech od červené ke žluté a ty 

z celostránkových ilustrací vyplouvají směrem k divákovi z tmavého pozadí.65  

 

  

Obr. 15: Petr Nikl, Pohádka o Rybitince, 2001 

 

Kniha O Rybabě a Mořské duši z roku 2002 mě zaujala i svou netypickou vazbou. Text 

i ilustrace jsou umístěné na samostatných, formátově rozdílných stranách, které jsou svázané 

dohromady, rytmicky se střídají a tvoří tak knihu. Ilustrace zpracoval Nikl opět celostránkově. 

                                                            
65 NIKL, Petr. Pohádka o Rybitince. 1. vyd. Praha: Meander, 2001.  
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Zobrazují mořské živočichy a jsou součástí většího formátu. Od předešlé knihy se tyto ilustrace 

liší zelenou barevností a četností živočichů na jedné straně. Text je umístěn na menší formát, 

takže otáčením stran postupujeme příběhem a zároveň zůstáváme u přesahující ilustrace.66 

Ze zahraničních autorů jsem vybrala italského výtvarníka Allesandra Sanna (nar. 1975) 

a jeho autorskou knihu Řeka z roku 2013. Tato kniha obsahuje čtyři příběhy. Každý je vyprávěn 

především obrazově. Doprovází je pouze čtyři krátké odstavce textu. Všechny příběhy se 

odehrávají na stejné řece a v jejím blízkém okolí. Každý je ale zasazen do jiného ročního 

období. Ilustrací je v knize velké množství. Úvodní ilustrace každého příběhu je vždy 

celostránková, další podélně rozdělují stranu na čtyři stejné části. Forma malířsky ztvárněných 

ilustrací je blízká komiksu, ovšem bez bublin s textem.67 

Další knihou, kterou zmíním, je Hravouka od Terezy Vostradovské (nar. 1988) vydaná 

v roce 2016. Hravouka je myška, která děti provází světem přírody. Kromě nory, lesa a zahrady 

myška prozkoumává i svět pod hladinou rybníka. Seznamuje děti s živočichy, kteří v něm žijí, 

vysvětluje, jak dýchají a jak se pohybují. V knize jsou dominantní bohaté ilustrace, které se 

s textem vzájemně doplňují a učí děti o přírodě.68  

 

                    

     Obr. 16: Allesandro Sanna, Řeka, 2013         Obr. 17: Tereza Vostradovská, Hravouka, 2016 

 

                                                            
66 NIKL, Petr. O Rybabě a Mořské duši. 2. vyd. Praha: Meander, 2002.  
67 SANNA, Alessandro. Řeka. 1. vyd. Praha Labyrint, 2015.  
68 VOSTRADOVSKÁ, Tereza. Hravouka. Praha: Běžíliška, 2016.  

http://komiksfest.cz/2015/wp-content/uploads/2015/09/alessandro-sanna_02.jpg
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Někteří výtvarníci vodu v knihách nechtějí zobrazovat formou ilustrací, ale snaží se s ní 

fyzicky pracovat. Takový přístup najdeme v knize – objektu Kláry Nejedlé (nar.1987), 

studentky Kocmanova ateliéru Papír a kniha, kde je voda reálně obsažena. Kniha Píseň psaná 

na vodu byla vytvořena v rámci ateliérového zadání Pohyb v knize / Kniha v pohybu. Dílo je 

inspirované písní Jaromíra Nohavici, která je vytištěná na průhledných fóliích umístěných do 

svařených sáčků s vodou.69 Stránky knihy tvoří sáčky, v nichž voda vytváří pohyb. Koncept 

související s reálnou vodou má i Kniha do vany vytvořená skupinou Mina. 

 

 

Obr. 18: Klára Nejedlá, Píseň psaná na vodu, 2010 

 

Ve svém průzkumu jsem se chtěla více zaměřit na téma vody, ale dospěla jsem 

k názoru, že u nás i ve světě najdeme větší množství autorských knih na téma přírody. Zřejmě 

proto, že je toto téma širší. Konkrétně na vodu se mimo již zmíněné zahraniční autory zaměřila 

např. francouzská umělkyně Louise Bourgeois v autorské knize Ode à la Bièvre. Za autory 

odkazující na přírodu dále jmenuji např. Nizozemce Hermana de Vries, Američanku Isobelle 

Ouzman nebo slovenského autora knihy 14 zastavení Dezidera Tótha. Z českých autorů 

inspirovaných přírodou na závěr zmíním Miroslavu a Lubomíra Krupkovy a Margitu Titlovou-

Ylovsky. 

 

 

                                                            
69 RENOTIÉRE, Gina. Autorská kniha. In: BARTOŠOVÁ, Hana, ed. Listování: moderní knižní kultura ve sbírkách 
Muzea umění Olomouc: [Muzeum umění Olomouc – Muzeum moderního umění, 10.6.-11.10.2009.] 1. vyd. 
Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2009, s. 86.  
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6. Voda v umění 

 V této kapitole chci poukázat na roli vody v širším okruhu výtvarného umění. V této 

kapitole mě zajímají způsoby zobrazení vody v různých výtvarných oborech, kromě autorské 

knihy, které se věnuji v kapitole 5. Téma vody a přírody v autorské knize. Každý z oborů jako 

je malířství, sochařství, fotografie nebo konceptuální umění má specifické vyjadřovací 

prostředky, které souvisejí s vodou jako s námětem a jeho výtvarnou interpretací. Z těchto 

oborů jsem vybrala několik umělců, v jejichž dílech se voda opakovaně objevuje jako 

dominantní prvek. Voda zajímá a fascinuje mnoho výtvarníků, a proto není možné uvést je 

všechny. Vybrala jsem ty osobnosti, jejichž díla byla buď inspirativní pro mou tvorbu, nebo ty, 

které se od sebe výrazněji liší způsobem práce nebo nahlížením na vodu. Mnou uvedené 

příklady by tedy měly nabízet různorodou škálu podob vody, kterou jí dali umělci. Kapitolu 

jsem rozdělila na dvě podkapitoly Voda v umění 20. století a Voda v současnosti, aby bylo 

možné chronologicky sledovat vývoj zobrazování vody. 

 

6.1 Voda v umění 20. století 

Přestože impresionismus vznikl už v 2. polovině 19. století, zařadím ho do této práce 

také. Způsob jeho zobrazování je natolik specifický, že by zde neměl chybět. Navíc přetrvával 

až do 20. století, ze kterého uvedu příklady. Představitelé impresionismu malovali převážně 

přírodu, jejíž součástí byla často voda. Právě voda je hlavním motivem obrazu, podle kterého 

byl impresionismus pojmenován. Jedná se o obraz Clauda Moneta Dojem, vycházející slunce 

(Impression, soleit levant) z roku 1872. Autor na něm zobrazuje východ slunce na moři. Na 

tomto obrazu stejně jako na dalších impresionistických dílech je důležité znázornění světla 

a jeho proměn. Na výjevech vody je zajímavý nejen její odraz a lesk způsobený světlem, ale 

také její pohyb.  Umělci vytvářeli své malby barevnými skvrnami, které nanášeli vedle sebe 

a skládali z nich obraz.70 

Cloude Monet (1840 – 1926) je jeden z předních představitelů impresionismu. 

Pocházel z Paříže, kde studoval umění na soukromé škole Académie Suisse. Při té příležitosti 

se seznámil s Camilem Pissarem, který tuto akademii také studoval. Později se v Paříži spřátelil 

                                                            
70 PIJOAN, José. Dějiny umění. 8. 3. vyd. Praha: Odeon, 1990, s. 267–273.  
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i s dalšími impresionisty, např. s Renoirem nebo Sisleym. Vznikla tak skupina impresionistů, 

která vystavovala své malby na společných výstavách. První z nich se uskutečnila 15. dubna 

1874 na bulváru Capucines, na které vystavovalo třicet umělců. V dílech Moneta se četně 

objevuje voda. Mimo jiné ji zachytil v sérii obrazů leknínů, kterou začal tvořit na přelomu 19. 

a 20. století. Dnes ji můžeme vidět v pařížské Oranžérii.71 Předlohou pro obrazy leknínů byla 

Monetovi jeho vlastní zahrada. Vybudoval ji u svého domu v Giverny. Vodní hladina na 

zahradě ho fascinovala natolik, že ji nepřestal malovat až do své smrti. Tato díla později 

ovlivnila i abstraktní umění.72 

 

 

Obr. 19: Cloude Monet, Lekníny II., 1906 

Zatímco impresionismus kladl velký důraz na zobrazení světla, ve fauvismu je důležitá 

barevná plocha. Fauvisté používali čisté syté barvy, které pro ně měly větší význam než forma 

zobrazení. Ta byla spíše expresivní, neměla věrně napodobovat realitu. Název fauvismus 

vzešel z výroku kritika Louise Vauxcelese. Na Podzimním salónu v Paříži roku 1905 označil 

bronzovou sochu dítěte od Alberta Marqueta za Donatella mezi šelmami (fr. fauves).  

                                                            
71PIJOAN, José. Dějiny umění. 8. 3. vyd. Praha: Odeon, 1990, s. 267 – 275.  

72Kniha výtvarného umění. Brno: Computer Press, 2003, s. 322. 
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K nejvýraznějším osobnostem tohoto hnutí patří např. Henri Matiss, Maurice de Vlaminck 

nebo André Derain.73 

 Voda byla součástí krajin na malbách více fauvistů, ale výraznější zaujetí pro ni můžeme 

pozorovat v dílech Alberta Marqueta (1875 – 1947). Snažil se zachytit atmosféru okamžiku 

jako impresionisté, ale používal jiné vyjadřovací prostředky. Jas přírody maloval čistými 

barvami, kterými dokázal vystihnout charakter vody zastoupené v řece nebo ve sněhu. Často 

maloval nábřeží Sieny v Paříži. Ztvárňoval ale i jiné oblasti, např. kolem Honfleuru nebo 

Hamburku.74 

 

       

           Obr. 20: Albert Marquet, V zálivu u Neapole,1909         Obr. 21: George Braque, Přístav v Normandii, 1909 

 

 Naprosto odlišné zobrazení můžeme nalézt v kubistických malbách. Jeho představitelé 

řeší problematiku vyjádření objemu v ploše. Kubisti používali barvu k vytvoření iluze prostoru, 

nikoli k vystižení atmosféry a znázornění světla. V analytickém kubismu malíři věnovali větší 

pozornost plochám, které objem nejprve tvořily a později ho začaly rozkládat. Tím malíři 

dospěli k zobrazování předmětu z více stran najednou. V kubismu nebyla voda oblíbeným 

námětem, ale její kubistické zobrazení se dá demonstrovat v obraze George Braqua (1882 – 

1963) Přístav v Normandii z roku 1909. Nejedná se o jediný výjev vody v Braquově díle. Jeho 

předchozí malby s tímto námětem jsou vytvořené podle zásad fauvismu.75 Malby tvořené 

poté, co kubismus opustil, opět obsahují výjevy vody. 

                                                            
73PIJOAN, José. Dějiny umění. 9. 3. vyd. Praha: Odeon, 1991, s. 99 – 101. 
74 PIJOAN, José. Dějiny umění. 9. 3. vyd. Praha: Odeon, 1991. s. 110.  
75 Tamtéž, s. 125–130. 
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 Přejdeme-li na chvíli od malířství k sochařství, tak vyjádření vody můžeme pozorovat 

ve formě alegorických soch. Jako příklad uvedu novoklasicistní sousoší Vltava od Josefa 

Václava Pekárka (1873 – 1930) z roku 1927. Řeku Vltavu autor znázornil jako nahou dívku 

stojící na žulovém hranolu. Do jeho stěn jsou vsazené čtyři reliéfy řek přitékajících do Vltavy. 

Sázavu, Berounku, Otavu a Lužnici také představují ženské akty a jsou stejně jako Vltava odlité 

z bronzu. Vidět je můžeme na Dětském ostrově v Praze.76  

 

         

Obr. 22: Josef Václav Pekárek, Alegorie Vltavy, 1928       Obr. 23: Václav Špála, Na Otavě, 1930 

 

  Zůstaneme ještě u umělců, kteří byli inspirovaní českými řekami. Jmenovat budu 

Václava Špálu (1885 -1946), absolventa pražské akademie. V jeho malbách se opakovaně 

objevovaly řeky Vltava i Otava. Václav Špála byl krajinář, který maloval expresivním stylem. 

Barevnost jeho maleb je ovlivněná fauvisty. Postupně se pro jeho tvorbu stala charakteristická 

temná modř. Otavu Špála maloval během letních pobytů na Panském mlýně u Písku v letech 

1929 a 1930. Poblíž něho vytvořil sérii obrazů řeky malovaných ze stejného místa u jezu.77 

Řeku Vltavu malovali i další expresionisté. Oskar Kokoschka jí věnoval pozornost v Praze a Egon 

Schiele ji zahrnoval do svých obrazů Českého Krumlova.  

                                                            
76 Socha Vltava. Národní památkový ústav: Památkový katalog [online]. Národní památkový ústav, 2015  

[cit. 30. 3. 2018]. Dostupné z: 

http://pamatkovykatalog.cz/?presenter=ElementsResults&action=element&element=15215371  

77 FIŠER, Marcel. Václav Špála ve sbírkách GAVU Cheb. GAVU Cheb [online]. 2015 [cit. 30. 3. 2018]. Dostupné z: 
http://www.gavu.cz/data/567-spala_katalog_web.pdf 

http://pamatkovykatalog.cz/?presenter=ElementsResults&action=element&element=15215371
http://www.gavu.cz/data/567-spala_katalog_web.pdf
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Ve 2. polovině 20. století zobrazení vody ve výtvarném umění ovlivňovaly další nově 

vzniklé umělecké směry. V této době už navíc můžeme v některých formách pozorovat 

reálnou vodu jako dílo nebo jeho součást. Na konci 50. let se z geometrické abstrakce začal 

rozvíjet op – art, který nese znaky geometrických struktur, opakování motivů a hry 

s perspektivou. Tvar a barva mají vytvářet plastickou jednotu.78 Maurits Cornelis Escher (1898 

- 1972) byl nizozemský grafik, který ve své tvorbě využíval podobné prvky. Do své práce 

začleňoval matematické postupy a vytvářel nereálnou perspektivu. V grafice se věnoval 

dřevořezu, mezzotintě nebo litografii. Kromě toho také kreslil. Voda se v jeho díle vyskytuje 

často v souvislosti s rybami a se vzduchem. Např. dřevořez Sky and Water, ve kterém voda 

tvoří iluzi ptáků a vzduch iluzi ryb. Toto dílo vytvořil už na konci 30. let. Z 50. let zmíním 

litografii Three worlds. Autor v ní zobrazuje zároveň hladinu vody s odrazy stromů a listy, které 

na ní plavou i její hloubku. Tu si divák může uvědomit díky rybě, na kterou se dívá přes hladinu 

a listy.79 

 

 

Obr. 24: Maurits Cornelis Escher, Three worlds, 1955 

                                                            
78 CHÂTELET, Albert. Světové dějiny umění: malířství, sochařství, architektura, užité umění. Praha: Ottovo 
nakladatelství, 2004, s. 551. 
79 M.C. Escher [online]. The M.C. Escher Company B.V., 2018 [cit.31. 3. 2018].  

Dostupné z: http://www.mcescher.com/ 
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Land art je umělecký směr, který vodu nezobrazuje, ale pracuje přímo s ní stejně jako 

s ostatními prvky přírody. Materiál, který umělci používají, berou přímo z krajiny, jejíž součástí 

se dílo stane. Původ tohoto směru je v Americe. První land art začal vytvářet Walter de Maria 

na konci 50. let. S vodou souvisí jeho dílo Pole blesků. Koncem 60. let se land artu věnovali 

i umělci v Evropě. Zatímco Američané vytvářeli trvalé monumentální zásahy do krajiny (např. 

Robert Smithson – Spiral Jetty), tak Evropané tvořili komornější a intimnější díla, která 

přirozeně zanikla. Z britských představitelů jmenuji Andyho Goldsworthyho (nar. 1956), který 

od 80. let tvoří ve Skotsku. Goldsworthy se nejčastěji výtvarně vyjadřuje prostřednictvím 

kamenů, větví, ledu, sněhu, hlíny, nebo listů. Svá díla fotografuje, aby jejich obraz mohl trvale 

zachovat.80 Některé ze svých přírodních instalací zasadil přímo do vody. V těchto pracích 

využívá schopnost jejího zrcadlení. V Americe se sněhem, ledem a vodou pracoval např. Denis 

Oppenheim a v Československu Rudolf Sikora (akce Z Města ven). 

 

 

Obr. 25: Andy Goldsworthy 

 

V Čechách se v 2. polovině 20. století zabývalo tématem vody několik malířů. Mezi nimi 

byl např. Jánuš Kubíček (1921 – 1993). Tento malíř neměl vysokoškolské výtvarné vzdělání, 

ale pocházel z umělecké rodiny. Jeho otec a strýc byli sochaři. Sám tvořil od dětství. Poprvé 

vystavoval už ve čtrnácti letech. V dospělosti se kromě malby věnoval také grafice. Žil a tvořil 

                                                            
80 CHÂTELET, Albert. Světové dějiny umění: malířství, sochařství, architektura, užité umění. Praha: Ottovo 
nakladatelství, 2004, s. 559 
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v Brně. V jeho abstraktních malbách najdeme harmonii, klid, řád a rozvážnost.81 K vodě jako 

hlavnímu námětu mnoha svých obrazů se Kubíček vracel po několik desetiletí. V 60. letech 

maloval pohyby ve vodě a pod vodou, v 70. a 80. letech se zaměřil na moře, potopu a na 

kombinaci živlů vody, země a vzduchu.82  

Ve stejném období se inspiroval vodou i abstraktní malíř Oldřich Smutný (1925 – 2013). 

Jeho výtvarné zaměření se kromě malby ubíralo směrem ke grafice a scénografii. Umění 

studoval na VŠUP, PedF UK a na DAMU, kde později učil malbu. Velkou inspirací pro jeho 

tvorbu se stala jihočeská krajina v okolí Písku a Putimi. Námět vody je v malbách Smutného 

zastoupen prostřednictvím putimského rybníka, sněhu, mlhy nebo námrazy v oknu. Používal 

čisté a zářivé barvy, z nichž dominovala jasně modrá doplněná bílou.83  

K dalším malířům, v jejichž díle z 2. poloviny 20. století se objevovala voda, patřila např. 

Olga Karlíková nebo Čestmír Janošek, který rozvinul osobitou výtvarnou techniku tzv. 

mrazovku. Někteří malíři byli zároveň i ilustrátory. K nim patřila také Jana Sigmundová, která 

ilustrovala např. knihu Jindřicha Hilčra Z křišťálové studánky.84 V zahraničí často maloval vodu, 

konkrétně její kapky, korejský umělec Kim Tsang – Yeula. 

 

              

       Obr. 26: Jánuš Kubíček, Pohyb ve vodě III., 1963          Obr. 27: Oldřich Smutný, Zasněžené střechy, 1973 

                                                            
81 ZHOŘ, Igor. Cestou od vidění ke zření. Představitelé středoevropského výtvarného umění [online].  

[cit. 30. 3. 2018]. Dostupné z: http://www.art-kubicek.cz/pdf/januskubicek1cz.pdf 
82 KUBÍČEK, Adam. Jánuš Kubíček MALBA. Představitelé středoevropského výtvarného umění [online].  
[cit. 31. 3. 2018]. Dostupné z: http://www.art-kubicek.cz/art/g2malba.html?tema=1&temapg=1&lang=cz 
83ŠTROBLOVÁ RATHOUSKÁ, Kateřina. Oldřich Smutný. Artlist — Centrum pro současné umění Praha [online]. 
2018 [cit. 1. 4. 2018]. Dostupné z: http://www.artlist.cz/oldrich-smutny-942/  
84 HUTAŘOVÁ, Ivana. Současní čeští ilustrátoři knih pro děti a mládež. 1. vyd. Praha: Ústav pro informace ve 
vzdělávání, 2004. s 87.  
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Trojrozměrné zobrazení vody formou alegorických soch neskončilo v 1. polovině 20. 

století. Opět v Praze se nachází keramická fontána Faun a Vltava z roku 1984. Jejími autory 

jsou manželé Olga (nar. 1936) a Miroslav (nar. 1935) Hudečkovi. Vltava je zobrazená jako 

dívka, přes kterou protékala voda, když byla kašna funkční. Na vrcholu fontány sedí Faun 

hrající na flétnu.85 

 

                   

 Obr. 28: Hudečkovi, Faun a Vltava, 1984     Obr. 29: Milan Maur, Hladina řeky, 1984 

 

Vedle klasických forem jako je malba nebo socha se v 2. polovině 20. století prosadilo 

konceptuální umění. V tomto směru tvoří umělec v intelektuální rovině, ve které je idea 

důležitá stejně jako dílo.86 Jako příklad uvedu tvorbu českého konceptuálního umělce Milana 

Maura (nar. 1950), která je ovlivněná převážně přírodou a v řadě děl konkrétně vodou. Pro 

Maurovu práci je charakteristická fyzická přítomnost v přírodě, jejíž elementy na místě 

zaznamenává akční tvorbou. Důležitým faktorem je pro Maura také čas a opakování činnosti 

v určitých intervalech. To můžeme pozorovat např. v záznamech výšky vodní hladiny řeky 

Úslavy. Maur ji pravidelně každý den zaznamenával po celý rok 1984 a následně i 1985. 

Opakovaně také sledoval tvar koryta řeky. Tomuto námětu se věnoval s určitými přestávkami 

tři roky.  

                                                            
85 DVOŘÁK, Pavel. Fontána s plastikami Fauna a Vltavy. Pražské kašny a fontány [online]. 2016 [cit. 30. 3. 2018]. 
Dostupné z: https://www.prazskekasny.cz/fontana-s-plastikami-fauna-a-vltavy/ 
86 CHÂTELET, Albert. Světové dějiny umění: malířství, sochařství, architektura, užité umění. Praha: Ottovo 
nakladatelství, 2004, s. 559. 
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V 80. letech Maur realizoval i jednodenní akce pojící se s říční vodou. 2. 3. 1985 vyjmul 

z řeky Úslavy kousek ledu, pomocí něhož tvořil. Doma ho položil na papír a obkresloval, dokud 

neroztál. Po každém záznamu tvaru ledu činil autor půlhodinovou pauzu. Další záznam 

jednodenní akce je ze dne 9. 5. 1987. Jako výchozí materiál Maur použil sklo, které umístil mezi 

sebe a řeku Úslavu. Kresebně na něho zaznamenával pohyb klacku po vodní hladině, který sám 

několikrát vrátil na stejné místo. Pohyb po vodě je také námět díla z roku 1993 V rytmu pohybu 

vodoměrek.87 Konceptuální přístup můžeme pozorovat i v dílech Martina Zeta, který se 

dlouhodobě zabýval cyklem Kresby mořem. 

Z konce století uvedu fotografický příklad zpodobnění vody, ve kterém se setkává 

umělecký a vědecký přístup. Masaru Emoto (1943 – 2014) byl japonský vědec, ale jeho práce 

podle mého názoru stojí za pozornost i z výtvarného hlediska. Součástí Emotova výzkumu bylo 

fotografování krystalů vody. Snažil se dokázat, že voda je citlivý element, který zrcadlí lidské 

emoce. Vědec prováděl několik pokusů, v nichž zkoumal, jak voda reaguje na podněty, které 

k ní vysílal. Např. napsal určité slovo na papír, kterým obalil láhev s vodou. Pokud slovo 

vyjadřovalo kladnou emoci, voda vytvořila krásné krystaly. Pokud vyjadřovalo zápornou, tak 

se krystaly tvořily neúplné.88 Dále také vodě pouštěl odlišné hudební žánry. I zde byl patrný 

rozdíl mezi nádhernými krystaly vytvořenými za zvuku klasické hudby a těmi ovlivněnými 

heavymetalovou hudbou.89 Výsledné fotografie krystalů Emoto publikoval v několika svých 

knihách. Fotografů, kteří zachycovali vodu klasickým způsobem najdeme řadu. Zůstaneme-li 

v Japonsku za zmínku stojí např. Jun Morinaga.  

 

 

Obr. 30: Masaru Emoto, fotografie krystalu vody 

                                                            
87MAUR, Milan a SEDLÁČEK, Zbyněk. Voda: Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň "13" březen-duben 2000; 
Přírodní procesy: Galerie Klatovy-Klenová, Sýpka Klenová září-říjen 2000; Vizuální koncepty: Galerie umění 
Karlovy Vary listopad-prosinec 2001. Plzeň: Západočeská galerie, 2000.  
88EMOTO, Masaru. Skrytá tajemství vody. Hodkovičky [i.e. Praha]: Pragma, 2013, s. 33.  
89 Tamtéž, s. 45–53.  
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6.2 Voda v současném umění 

 Po roce 2000 se voda stále stává námětem maleb, fotografií a objektů, které mají spíše 

podobu instalací než klasických kamenných či bronzových soch. Umělci se jí inspirují také pro 

tvorbu videí nebo např. designu. 

 Voda je výrazným prvkem v dílech Billa Violy (nar. 1951). Tento americký umělec tvoří 

videoinstalace od 70. let minulého století. Často mají náboženský podtext, týkají se zrození 

a smrti. Technicky je důležité propojení vizuálního a zvukového záznamu s instalací. Viola 

vystavuje svá videa po celém světě. Např. v Anglii vystavil videoinstalaci The Messenger 

v durhamské katedrále, která byla promítána na dveře kostela. Video zachycuje muže, který 

se pomalu vynořuje z vody, nadechne se a zase se potápí. Divák může pozorovat, jak se mění 

obraz těla v závislosti na hloubce, v jaké se pohybuje. V jiné videoprojekci The Crossing 

zdůrazňuje autor ničivou sílu vody a ohně.90 V novějším díle Martyrs, na kterém Viola pracoval 

deset let, rozšířil živly vody a ohně i o zem a vzduch. Každý z nich zobrazuje mučednickou smrt. 

Videoinstalace byla vystavená na hlavním oltáři katedrály sv. Pavla v Londýně v roce 2014.91 

 

 

Obr. 31: Bill Viola, Martyrs, 2014 s. 205 

                                                            
90 ROSS, David A., SELLARS, Petr a HYDE, Lewis. Bill Viola. New York: Whitney Museum of American Art, 1997,  
s. 124.  
91 VYBÍRALOVÁ, Veronika. Mučednické umění v londýnské katedrále. Reflex [online]. 2014 [cit. 1. 4. 2018]. 
Dostupné z: http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/56781/mucednicke-umeni-v-londynske-katedrale.html 
 
 

http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/56781/mucednicke-umeni-v-londynske-katedrale.html


44 
 

Vizuální zobrazení vody pomocí techniky umožňuje umělcům také fotoaparát. 

I v současnosti se fotografování vody věnuje více osobností. Jednou z nich je Susan Derges 

(nar. 1955), fotografka původem z Anglie. Vytvořila několik cyklů fotografií vody, které vydala 

knižně. Její snímky vodní hladiny obsahují určitý metaforický podtext týkající se emocí 

a myšlení člověka. Zajímavý je i proces, kterým její fotografie vznikají. Ve své knize ho popsal 

Alistair Hicks: „Prý už ji unavuje dívat se na okolí skrz objektiv, proto se vrátila k základům 

fotografie a za noci nechává procházet světlo potokem, aby získala přímý otisk vodního 

proudu.“92 V Evropě dále fotografuje vodu např. finský umělec Arno Rafael Minkkinen, který ji 

ve svých snímcích staví do souladu s lidským tělem.  

 

 

Obr. 32: Susan Derges, River Bovey May 07, 2007 

 

Z českých fotografů uvedu dvojici Alenu Dvořákovou (nar.1970) a Viktora Fischera 

(nar. 1967). Pracující na společných projektech, ze kterých vzešly již dvě fotografické 

publikace. V roce 2004 vydali první knihu Misie. Ta se stala zároveň impulzem pro práci na 

druhé knize Water, která vyšla v roce 2010. Během prvního projektu Misie si autoři plně 

uvědomovali význam vody v místech jejího nedostatku. Prostřednictvím fotografií se rozhodli 

předat své poznání divákům, kteří nevnímají důležitost vody a berou ji jako samozřejmou 

součást života.93 Publikace Water neobsahuje fotografie z rozvojových zemí ale z Evropy. 

Fotografové chtěli, aby se nás tak téma více dotklo a uvědomili jsme si, že zhoršující se 

ekologická krize se týká i západního světa.94 Dvořáková a Fischer vodu neprezentují jen 

                                                            
92 HICKS, Alistair. Průvodce světem současného umění: nové směry 21. století. Přeložila Martina NERADOVÁ. 1. 
vyd. Praha: Kniha Zlin, 2017, s. 11. 
93DVOŘÁKOVÁ, Alena. Water: Voda. Praha: KANT, 2010. s. 8–9. 
94 Tamtéž, s. 9.  



45 
 

z pohledu jejího nedostatku a znečištění. Desítky černobílých snímků v knize zachycují vodu 

v širší škále aspektů. Zobrazují tragické momenty (např. Havárie tankeru Tricolor nebo 

Povodně) ale i léčebné procedury (Termální pramen Petrioli, …) nebo duchovní symboliku 

(Baptistický křest, Romská pouť ke svaté Sáře,…) a další.  

 

       

Obr. 33: Alena Dvořáková a Viktor Fischer, Romská pouť ke svaté Sáře, 2009 

 

Samotná fotografie nemusí být konečným výstupem. Někteří umělci ji jsou schopni 

povýšit na objekt formou instalace. To dokazuje mladá výtvarnice původem ze Slovenska Lucia 

Sceranková (nar. 1985). Nosičem jejích fotografií bývá papír, se kterým dále manipuluje 

a ručně ho dotváří, např. instalace Moře z roku 2011. Velkoformátovou fotografii mořských 

vln vystřihla tak, aby vlny přetékaly z konferenčního stolku, na kterém byly umístěné. Kromě 

stříhání využívá Sceranková i možnost muchlání papíru, čímž dodává fotografii plasticitu. Takto 

zpracovala instalaci Řeka z roku 2014.95  

 

 

Obr. 34: Lucia Sceranková, Moře, 2011 

                                                            
95 KOTTOVÁ, Karina. Lucia Sceranková. Artlist — Centrum pro současné umění Praha [online]. 2014  
[cit. 1. 4. 2018]. Dostupné z: http://www.artlist.cz/lucia-scerankova-8413/  
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V současném umění můžeme vidět i další formy instalací, kterými jsou objekty 

z různých materiálů, např. z papíru nebo objekty přímo obsahující vodu. Práci s papírem se 

věnuje např. italský umělec Daniele Papuli, který z něho vytváří mimo jiné rozlehlé mořské 

vlny. Zajímavou instalaci reálné vody vymyslela americká umělkyně Roni Horn (nar. 1955). Na 

Islandu, kde žije, vytvořila Library of Water. Jedná se o určitou galerii vody z ledovců na 

Islandu. Instalaci tvoří 24 průhledných válců naplněných vodou.96 Tato umělkyně se vedle 

tvorby instalací věnuje fotografii, ze které je také patrný její zájem o vodu. 

 

       

               Obr. 35: Roni Horn, Library of Water, 2007        Obr. 36: Václav Cigler, Čeřená hladina, 2008 

 

V českém prostředí vytváří objekty s vodou nebo instalované do vody Václav Cigler 

(nar. 1929).  Kromě vlastní prostorové tvorby se věnoval také pedagogické činnosti. Vedl 

ateliér Sklo v architektuře na VŠVU v Bratislavě. V jeho dílech se sklo také často vyskytuje 

a důležitou roli hraje světlo. Na vodě ho zajímá její pohyb, zrcadlení nebo odrazy. Zvláštní 

význam pro něho má čeření, které vzbuzuje dojem lidského tepu. To můžeme pozorovat v díle 

Čeřená hladina.97 Cigler do své tvorby vnáší určitý duchovní aspekt. To dokazuje dílem 

Studánky. V období nejdůležitějšího křesťanského svátku Velikonoc je v roce 2009 nainstaloval 

do interiéru kostela Nejsv. Salvátora. První umístil u vstupu. Mohla tak sloužit jako kropenka. 

Druhá byla ponechána prázdná v hlavní lodi kostela.  Během velikonočních obřadů pak jedna 

ze Studánek plnila funkci křtitelnice.98 

                                                            
96 STANGE, Raimar. Tvůrci počasí. Flash Art Czech & Slovak Edition [online]. 2008, 2008(09) [cit. 1. 4. 2018]. 
Dostupné z: http://www.flashart.cz/clanek/405/Tv%C5%AFrci-po%C4%8Das%C3%AD-(Raimar-Stange) 
97 SLUNEČKOVÁ, Eva. Václav Cigler. Artlist — Centrum pro současné umění Praha [online]. 2014 [cit 1. 4. 2018]. 
Dostupné z: http://www.artlist.cz/vaclav-cigler-1200/ 
98 JELÍNKOVÁ, Klára a SCHMIDT, Norbert. Studánky Václava Ciglera. Centrum teologie a umění [online]. 2009 
[cit. 1. 4. 2018]. Dostupné z: http://ctu-uk.cz/studanky-vaclava-ciglera 

http://www.flashart.cz/clanek/405/Tv%C5%AFrci-po%C4%8Das%C3%AD-(Raimar-Stange)
http://www.artlist.cz/vaclav-cigler-1200/¨
http://ctu-uk.cz/studanky-vaclava-ciglera
http://www.artlist.cz/uploads/tx_artlist/8417-a-m-c-21a.jpg


47 
 

Nyní se vrátím ke dvourozměrnému zobrazení vody. Jak jsem již nastínila výše, tak 

i malíři v 21. století mají vodu jako jeden ze svých oblíbených námětů, např. americká 

umělkyně Pat Steir, která se inspiruje tekoucí vodou nebo rumunský malíř abstraktního 

expresionismu Romul Nutiu. Z českých malířů zmíním Filipa Černého (nar. 1975). Bratr 

kontroverzního umělce Davida Černého vystudoval malbu na AVU. Filip Černý pracuje 

s vědomím, že lidské oko dokáže zaostřit na konkrétní cíl. Ve svých malbách to napodobuje 

kontrasty ostrosti a rozmazanosti.  Mnohokrát maloval vodu, která je obrazově proměnlivá. 

Využívá přitom vlastnosti, které voda má, např. zrcadlení nebo pohyb. Náměty vody volí 

i z prostoru pod hladinou, ve kterém často pluje potápěč.99 Kromě Filipa Černého se u nás 

vodou inspirují např. i Jan Pištěk nebo Jiří Kubový. 

 

 

Obr. 37: Filip Černý, Potápěč, 2006 

 

Na závěr kapitoly nastíním tvorbu mladé tchajwanské designérky Pao – Hui Kao, která 

za pomoci vody vytváří objekty z papíru. Její práce naznačuje, že by současné užité umění 

mohlo vodu využívat nejen jako námět, ale také jako technologicky podstatnou složku. 

                                                            
99 VAŇOUS, Petr. Filip Černý. Artlist — Centrum pro současné umění Praha [online]. 2008 [cit. 1. 4. 2018]. 
Dostupné z: http://www.artlist.cz/filip-cerny-1396/ 

http://www.artlist.cz/filip-cerny-1396/
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V projektu Paper and Water Pao – Hui Kao nechávala papír nasát vodou, aby tím posílila jeho 

vnitřní strukturu. Papír po tomto procesu získal nejen větší pevnost, ale i nový vrásčitý vzhled. 

Ze vzniklého materiálu pak designérka vyráběla originální nábytek.100 

 

 
 

Obr. 38: Pao – Hui Kao, Paper and Water 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
100PAO – HUI KAO. Let's get wrinkled! Strength from paper. KAO PAO HUI [online]. 2017 [cit. 2. 4. 2018]. 
Dostupné z: https://www.paohuikao.com/strength-of-paper  

https://www.paohuikao.com/strength-of-paper
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II. Praktická část 

 

7. Má autorská kniha 

7.1 Téma autorské knihy 

 Tématem mé autorské knihy, ve které se zaměřuji na řeku Otavu, je voda. Voda je 

pozoruhodná z mnoha důvodů. Bez ní by nebyl život, ačkoliv sama není živá. Vyskytuje se 

kolem nás i v nás. Tvoří dvě třetiny zemského povrchu a 70 % lidského těla. Je obsažená 

v mnoha výškových úrovních od podzemí až po vesmír. 101 Existuje ve třech skupenstvích. Pro 

život na Zemi je důležitá nejen v kapalném, ale i v plynném skupenství. V atmosféře má vliv na 

zmírnění žáru slunce, který by mohl mít smrtelný dopad. V noci naopak pomáhá udržet 

teplo.102 

Osobně mě na vodě asi nejvíce fascinuje její pohyb, hloubka a prostor, do kterého se 

můžeme ponořit, ale nemůžeme ho uchopit. Prostor, který neohraničuje jen voda sama, ale 

i její okolí v němž se rozlévá. Zajímavá je také proměnlivost těchto faktorů, které ovlivňují další 

jevy. Z přírodních úkazů vody je mi nejbližší řeka, protože její výrazný pohyb připomíná život. 

Nezastavuje se, teče stále dopředu a mění se každou sekundu. Voda ale není pohyblivá jen 

v řece. Syruček ve své knize uvádí: „… proudí, i když to třeba naším lidským okem ani 

nepostřehneme… Je pohyblivá, protože kdyby nebyla, z člověka by se stal solný sloup – 

nedokázal by se nejen pohnout, ale ani myslet.“103 Dalším z jevů, které mě zajímají, je zrcadlení 

vody. Při pohledu na vodní hladinu můžeme pozorovat nejen vodu samotnou, ale i to, co je 

nad ní. Může to být odraz pozorovatele, okolní krajiny nebo mraků.  

  

7.2 Cíl práce 

 Cílem práce je vytvořit autorskou knihu, ve které výtvarným jazykem poukáži na 

jedinečnost vody. Tu představím prostřednictvím řeky Otavy v knize, ve které vyjádřím jak 

obecné vlastnosti vody, tak i specifické rysy této konkrétní řeky. Otava byla a je důležitá pro 

život kolem ní a v ní. Proto kromě vody samotné věnuji pozornost i tomu, co díky ní vzniklo 

v jejím okolí. Tím myslím zbudovaná města, průmyslové stavby nebo vodácká tábořiště. Řeku 

                                                            
101 SYRUČEK, Milan. Voda, jak ji neznáme. 1. vyd. Praha: Epocha, 2011, s. 7–28. 
102 WILKENS, Andreas, JACOBI, Michael a SCHWENK, Wolfram. Voda: učme se jí rozumět. 1. vyd. Praha: 

DharmaGaia, 2001, s. 23. 

103 SYRUČEK, Milan. Voda, jak ji neznáme. 1. vyd. Praha: Epocha, 2011, s. 12. 
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Otavu zmapuji po celém jejím toku. Vycházet budu z geografie, kterou však nebudu důsledně 

kopírovat. Jde mi o ztvárnění charakteru a vystižení atmosféry Otavy, kterou do knihy přenesu 

z vlastního subjektivního hlediska. Výstupem bude autorská kniha vázaná ručně technikou 

harmonikové vazby. 

 

7.3 Přípravná fáze 

 Tvorbě samotné předcházela dlouhá fáze uvažování a sběru informací o vodě. Později 

jsem svou pozornost zaměřila na řeku Otavu. K této řece mám blízký vztah od dětství, ale od 

loňského roku jsem ji několik měsíců pozorovala s cílem vymyslet koncept knihy. Podnikala 

jsem pěší výpravy podél toku zejména v okolí Horažďovic a Sušice. Řeku jsem nejprve 

fotografovala a kreslila. Z kreseb jsem později vycházela i při tvorbě leptů a papírorytů. 

Zaměřovala jsem se na odrazy na hladině, ale zajímal mě i pohyb vody, hloubka a říční dno. 

Inspiroval mě i dynamický tvar řeky, který jsem chtěla do knihy promítnout. Z těchto důvodů 

jsem vymýšlela netradiční formy harmonikové vazby, které by tvořily stylizovaný tok řeky. 

Chtěla jsem však řeku ztvárnit celou a to vyžadovalo jednodušší konstrukci. Přimělo mě to 

k myšlence, že řeka bude protínat dlouhý pás klasické harmonikové vazby.  

 

       

          Obr. 39: Otava duben 2017                    Obr. 40: Otava listopad 2017 

 

7.4 Proces tvorby 

 Tvorbu  knihy jsem započala v prosinci 2017, kdy už jsem měla vymyšlený koncept 

knihy. Nejprve jsem začala vytvářet maketu knihy ve formě malého sešitu. Plánovala jsem 

v něm jednotlivé strany knihy. V ilustracích jsem se rozhodla kombinovat akvarel a papírovou 



51 
 

koláž. Chtěla jsem vodu využívat nejen jako námět, ale i jako prostředek tvorby. Akvarelem 

jsem vyjadřovala výhradně vodu. Do kontrastu k této tekuté formě jsem postavila papír jako 

materiál, při jehož výrobě se také využívá voda, ale sám je pevnou látkou. Toho jsem využila 

v ilustracích. K vyjádření objektů, přírody nebo živočichů jsem používala různé druhy papírů, 

z nichž jsem je vytrhávala. V některých ilustracích vody jsem uplatnila křehké hedvábné papíry 

máčené vodou a barvené akvarelem. 

 Poté, co jsem získala představu o jednotlivých stranách z makety, jsem začala vytvářet 

konkrétní ilustrace. Nejprve jsem malovala tok řeky, jehož tvar jsem zkoumala na mapách 

z leteckého pohledu. Následně jsem vytvářela papírové ilustrace a akvarely vody. Ilustrace 

jsem skenovala, ořezala v programu Adobe Photoshop CS6 a komponovala v Adobe Indesignu 

CS6. Při tvorbě některých ilustrací jsem využívala i přírodniny z okolí Otavy. V části mlýnského 

náhonu jsou obsažené ilustrace se stíny větví, které jsem na tomto reálném místě nalezla a do 

knihy jsem je přenesla pomocí skenu. Na akvarely vody jsem umístila větve, nasvítila je 

lampičkou a skenovala s otevřeným víkem. Dále jsem využívala kameny z Otavy při tvorbě 

ilustrací říčního dna a břehu. Buničinu, z které se vyrábí papír jsem máčela ve vodě a následně 

tvarovala přes kameny tak, aby vznikl povrch připomínající dno. Po vyschnutí hmota zachovala 

tvar, který jsem naskenovala.  

 

         

 Obr. 41: Skenování stínů               Obr. 42: Tvarování buničiny 

 

Dále jsem v Indesignu propojila ilustrace s vlastním textem. Snažila jsem se vybrat 

dobře čitelný font s ohledem na doporučení typografa Martina Peciny: „… každé písmo 

nabízené svým autorem jako typicky knižní má největší předpoklady pro to, aby se jím tiskla 

beletrie a poesie…“ 104 Rozhodla jsem se tedy pro knižní písmo Bookman old style. 

                                                            
104 PECINA, Martin. Knihy a typografie. 2. vyd., rozš. Brno: Host, 2012, s. 249–250. 
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 Následoval digitální tisk a vazba knihy. Při výběru papíru jsem musela uvažovat nad tím, 

aby byl vhodný pro tisk i pro harmonikovou vazbu. Pro tu Jindřich Král doporučuje papíry 

o hmotnosti 250 – 350 g/m2.105 Zvolila jsem papír Munken 300 g/m2 v bílém odstínu. Potištěné 

dvoustrany jsem ručně ořezala, narýhovala knihařskou kostkou a spojila oboustrannou lepicí 

páskou 3M. Desky knihy jsem celé potáhla papírem. Knižní blok jsem do knihy zavěsila jen 

z jedné strany tak, aby šel rozložit v pás představující řeku. 

 

7.5 Popis díla 

 Autorská kniha Otava je tvořena 38 dvoustranami, z nichž 34 obsahují ilustrace. Kniha 

je členěná do třech kapitol podle toku řeky. První je Šumavská bystřina. Začíná u soutoku řek 

Vydry a Křemelné, které se sbíhají do Otavy. Zde sledujeme Otavu v zimě, kdy je řeka zamrzlá. 

Další ilustrace pokračují probouzející se jarní přírodou. Voda je přítomná nejenom v řece, ale 

také v atmosféře a v obloze, což připomíná interaktivní prvek mraku v jedné z dvoustran. 

Kapitola odkazuje na Šumavu a její historii splavování dřeva a sklářství. Druhá kapitola 

Zlatonosná a perlorodá mapuje úsek od Sušice do Horažďovic. Okazuje na život v okolí řeky. 

Kromě toku je zde vodě věnována pozornost v souvislosti s její hladinou a odrazy. Najdeme 

zde druhý interaktivní prvek, kterým je mlýnský náhon.  Tvoří ho menší pás ilustrací vody 

stylizovaný do tvaru náhonu. Poslední kapitola Těšící se na Vltavu sleduje Otavu až do Orlické 

přehrady. Kromě života kolem řeky je zde znázorněn i život v řece. Přes hladinu zde pronikáme 

i do hloubky vody, v níž vidíme ryby a říční dno. Kniha končí opět zimou, kdy voda zamrzá 

v Orlické přehradě. 

 

               

            Obr. 43: Otava – interaktivní prvek               Obr. 44: Otava – ilustrace plavení dřeva 

                                                            
105 KRÁL, Jindřich. Moderní knihařství: souborné zpracování poznatků oboru. 1. vyd. Brno: Knihař, 1999, s. 196. 
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 V knize je použito písmo Bookman old style. Komentáře k významným místům jsou 

sázené základním řezem a asociace Otavy kurzívou. Rozměr strany je 21 x 13 cm. Kniha je 

vázaná harmonikovou vazbou a byla vytištěna na papír Munken 300 g/m². Předsádky tvoří 

recyklovaný papír Flora 240 g/m² odstín avorio. Desky knihy jsou celopapírové, vyrobené 

z dvoumilimetrové knihařské lepenky. Vnitřní strana desek je vylepená papírem Flora 130 

g/m². Knižní blok je do desek zavěšen z přední strany. Z druhé se zasouvá do papírového 

pásku. Po rozložení pásu můžeme pozorovat několik dvoustran najednou, ve kterých navazuje 

linie řeky. 

 

     

                     Obr. 45: Otava                 Obr.46: Otava 

 

         

           Obr. 47: Otava                               Obr. 48: Otava – ilustrace Pivovar Strakonice 
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III. Didaktická část 

 

8. Didaktický projekt 

 Ve svém didaktickém projektu jsem zpracovala pět výtvarných úkolů pro žáky druhého 

stupně ZŠ a pro studenty víceletých gymnázií. Všechny úkoly spojuje téma Voda, ale v každém 

z nich žáci nahlížejí na tento element z jiného hlediska. Voda je fascinující v mnoha ohledech 

ať už ze samotné podstaty toho, že bez ní by nebyl život. Dále v jejích vlastnostech, 

skupenstvích nebo výskytu. Pro umělce je navíc častým zdrojem inspirace, a to je ve výtvarné 

výchově také důležité téma. Rozhodla jsem se neupínat se na jeden faktor, ale poskytnout 

žákům alespoň pár námětů k zamyšlení a výtvarnému zpracování z řady těch, které nám voda 

nabízí. Během praxí ve třetím semestru jsem realizovala první tři úkoly. Zbylé zůstaly ve formě 

plánu hodiny. Praxi jsem absolvovala na Gymnáziu Nad štolou. Jedná se o víceleté gymnázium, 

kde jsem učila jak na nižším, tak na vyšším stupni. Podle toho jsem navrhovala výtvarné úkoly. 

První úkol je vhodnější pro mladší žáky, ale námětově ho lze uzpůsobit i vyšším ročníkům. 

Následující úkoly je možné zařadit do výuky na nižším i na vyšším stupni. 

 Jako podpůrný materiál při plánování výuky jsem využívala tyto prameny: Průřezové 

téma voda – Metodika pro II. Stupeň ZŠ a střední školy a Výtvarná výchova k projektu 

Environmentálního vzdělávání – metodika pro 2. stupeň ZŠ a osmiletá gymnázia. Z prvně 

zmíněného jsem vycházela zejména při sestavování úkolu č. 3: Mění se potřeba řeky pro 

člověka? Pohled na využití řeky dnes i v historii. Metodika mě inspirovala k tomu, abych úkol 

zaměřila na porovnávání současnosti a minulosti. Také jsem z ní čerpala náměty pro otázky, 

které jsem pokládala žákům při motivaci (např.: „význam pro zakládání měst, pro dopravu; 

založení Prahy, život podél řeky, historický a estetický význam Vltavy pro Prahu… Jaký byl 

význam Vltavy pro život Prahy v minulosti a jaký je v současnosti“)106 Druhá metodika 

zaměřená konkrétně na výtvarnou výchovu107 mě nasměrovala k tomu, abych téma vody 

propojila i s literaturou. Tu jsem zahrnula do úkolu č. 2 Jan Skácel: Modlitba za vodu.  

                                                            
106 KVASNIČKOVÁ, Danuše. Voda: průřezové téma: metodika pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Praha: Klub 
ekologické výchovy, 2007, s. 8.  
107 CIKÁNOVÁ, Karla a SEDLÁK, Michal. Výtvarná výchova k projektu Environmentálního vzdělávání: metodika pro 

2. stupeň ZŠ a osmiletá gymnázia [online]. Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2007  

[cit. 15. 11. 2017]. Dostupné z: http://skoly.praha.eu/files/=53334/Výtvarná+výchova_k+tisku 

http://skoly.praha.eu/files/=53334/Výtvarná+výchova_k+tisku
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8.1 Zadání výtvarných úkolů 

Úkol č. 1 

Varianta realizovaná v primě: 

Téma: 

Svět pod hladinou vody. To, co člověk tuší, ale nevidí. 

Námět: 

 Co ukrývá a odkrývá voda – svět pod hladinou moře. 

Motivace: 

 V tomto úkolu si žáci mají představit moře. Jeho podobu znají nejlépe hlavně 

v souvislosti s jeho hladinou, tedy s tím, co je běžně vidět ze břehu. Nyní by se měli zamyslet 

nad tím, jak voda vypadá zevnitř a co může skrývat. A také nad tím, jak se pohybují mořské 

proudy a co mohou unášet, jak by mohlo vypadat dno pod vodou. Samotné výtvarné tvorbě 

by měla předcházet prezentace výtvarných děl spojených s hladinou, hloubkou vody, jejím 

pohybem i pohybem v ní. 

Klíčová slova: 

 Voda, moře, hloubka, hladina, proudy, zamyšlení, fantazie, tajemství  

Cíl, cíle hodiny: 

 Důležitost vody ve výtvarném umění (inspirace i prostředek k tvorbě), rozvoj 

kreativity, seznámení se s další výtvarnou technikou 

Postup: 

Na papír formátu A3 žáci namalují klovatinou to, co voda podle nich ukrývá. V dalším 

kroku vytvořený obraz pomocí fixírky přestříkají barevnými tušemi představujícími vodu. (Při 

nedostatku fixírek je možné použít dva štětce, které klepáním o sebe také stříkají barvu. 

Vzniklé skvrny jsou ale větší a jsou dál od sebe než ty od fixírky. Zaplnit plochu touto technikou 
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je tedy náročnější. Možné je také kombinování obou variant.)  Nakonec vymyjí klovatinu pod 

proudem tekoucí vody. Ta tím odkryje to, co zakryli tuší. Klovatinou mohou malovat i přes tuš 

a následně na ni nastříkat další vrstvu. To, co namalují na bílý papír, zůstane bílé a to, co 

namalují přes barvu, zůstane stejné a okolí bude mít odstín takový, jaký nastříkají poté.  

Doporučuji pracovat s vrstvami barvy jako s hloubkou vody. Je vhodné začít tvořit to, co je 

nejblíž k hladině a postupně se dostávat ke dnu. Svět ukrytý ve vodě bude nejzřetelnější 

u hladiny a postupně se bude ztrácet směrem ke dnu. Tuše mohou být ředěné vodou pro 

docílení světlejšího odstínu i šetření barvami. Na závěr přijde na řadu reflexe tvorby. 

Materiál: 

 Čtvrtka A3, barevné tuše, fixírka, klovatina, štětce, voda 

Umělecký kontext: 

 M. C. Esher – Sky and water, Three worlds 

 Jánuš Kubíček – Pohyb pod vodou, Zlatý ostrov se potápí 

 Filip Černý – Potápěč v zelené, Potápěč, Do hlubiny 

 Andy Goldsworthy – land art se zásahy ve vodě 

 Bill Viola – Messenger 

 

Časová náročnost: 

 Dvě až čtyři čtyřiceti pěti minutové vyučovací hodiny. 

 

Doplňkový úkol: 

 Ve 2. vyučovacím bloku jsem zadala žákům, kteří dokončili práci dříve, namalovat 

potápěče, který by mohl prozkoumávat moře. 

 

Varianta realizovaná v sekundě: 

Téma: 

Svět pod hladinou vody. To, co člověk tuší, ale nevidí. 

Námět: 

 Co ukrývá a odkrývá voda – zatopená architektura. 
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Motivace: 

 Žáci vyššího ročníku si mají místo moře představit přehradu. Na začátku vyučovací 

hodiny s nimi vyučující mluví o tom, jak a proč vznikaly. V prezentaci ukáže dobové fotografie 

pořízené při průběhu zaplavování vesnic, na jejichž místě byly vytvořené přehrady. Kromě toho 

jim představí výtvarná díla se stejnou tématikou jako ve variantě pro nižší ročník. Na základě 

ukázky obrazů s potápěči od Filipa Černého je možné žáky uvést do role potápěče, který 

prozkoumává, co lidé v zatopené vesnici zanechali. Žáci by se měli zamyslet nad tím, co 

všechno může přehrada ukrývat. Kromě architektury to mohou být např. cesty, koleje, zahrady, 

stromy, rostliny a ryby.  

Klíčová slova: 

 Voda, přehrada, architektura, hloubka, hladina, zamyšlení, fantazie, tajemství  

Cíl, cíle hodiny: 

 Důležitost vody ve výtvarném umění (inspirace i prostředek k tvorbě), rozvoj 

kreativity, seznámení se s další výtvarnou technikou 

Postup: 

Viz varianta pro primu. I v tomto případě je možné pracovat s vrstvami barvy jako 

s hloubkou vody. Měli bychom však myslet na to, že tato varianta je kvůli svému námětu 

náročnější. V tomto věku může být pro žáky obtížné ztvárnit architekturu při pohledu shora. 

Proto jsem jim nabídla dvě možnosti zobrazení.  V první měli začít tvořit to, co je nejblíž 

k hladině a postupně se dostávat ke dnu. Ve druhé se měli vžít do role potápěče, který pluje 

napříč přehradou a zkoumá prostor před sebou. Postup zobrazování od hladiny ke dnu se 

změnil na zobrazení od předu do dálky. Architekturu i další předměty, tak mohli snadněji 

namalovat. Neměla by chybět závěrečná reflexe. 

Materiál: 

 Čtvrtka A3, barevné tuše, fixírka, klovatina, štětce, voda  

Umělecký kontext: 

 Viz varianta pro primu. 
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Časová náročnost: 

Dvě až čtyři čtyřiceti pěti minutové vyučovací hodiny. 

 

Doplňkový úkol: 

V případě potřeby zpracovávání úkolu ve dvou vyučovacích blocích je možné žákům, kteří už 

práci dokončili, zadat malbu potápěče, který by mohl přehradu prozkoumávat.  

 

Úkol č. 2  

Realizováno ve 2. ročníku a v sextě. 

Téma: 

Voda ve výtvarném i literárním umění. 

Námět: 

 Jan Skácel: Modlitba za vodu. 

Motivace: 

 Voda bývá častou inspirací jak ve výtvarném, tak v literárním umění. Tyto dvě oblasti 

často spojuje kniha a ilustrace. V nadcházejícím úkolu se o to pokusíme více plasticky. Inspirací 

k tvorbě bude žákům báseň Jana Skácela Modlitba pro vodu, kterou učitel přečte na začátku 

hodiny. Možné je také pustit zhudebněnou verzi od souboru Hradišťan. Na základě jejich 

vnímání básně a osobitého chápání textu by žáci měli dát vodě podobu. Tu ztvární formou 

ilustrace vytvořené z různých druhů papírů na pomezí reliéfu a objektu. Před začátkem tvorby 

učitel seznámí žáky s díly umělců, v jejichž objektech hraje téma vody důležitou roli. Zároveň 

jim představí autory, kteří používají papír jako hlavní vyjadřovací prostředek. 

Klíčová slova: 

 Voda, Jan Skácel, Modlitba za vodu, objekt, papír 

Cíl, cíle hodiny: 

Důležitost vody ve výtvarném i literárním umění a jejich propojení, dokázat nahlížet na 

vodu jako na zdroj inspirace, rozvoj kreativity a prostorového vnímání, experiment s papíre 
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Postup: 

 Báseň jsem rozdělila na devět částí, které se opakovaly podle počtu žáků. Každý si 

vylosuje jednu část, kterou bude ilustrovat. Žáci mají jako hlavní médium používat papír. 

Mohou s ním experimentovat dle své fantazie formou trhání, mačkání, perforování, vrstvení, 

prořezávání atp. Do jaké míry se budou žáci věnovat přesahu do prostoru, je na nich. 

K dispozici by měli mít různé druhy papírů, ovšem pouze v odstínech bílé, krémové, béžové 

a hnědé barvy recyklovaných papírů. Práce s barvou tak nebude odvádět pozornost žáků od 

prostorového vyjádření. Do svých prací mohou zasahovat i černou tuší. Tou mají za úkol do 

asambláže napsat i úryvek z básně, který ilustrují. Na závěr hodiny během reflexe žáci seřadí 

své práce tak, aby kolektivně vytvořili celou báseň. 

Materiál: 

 Různé druhy papírů, odstřižky, lepidlo, štětce, černá tuš, stříbrná fólie, 

báseň Jana Skácela Modlitba za vodu mnou rozdělená na devět částí, které se opakují 

podle počtu žáků: 

„Ubývá míst kam chodívala pro vodu 

starodávná milá 

 
kde laně tišily žízeň kde žila rosnička 

 
a poutníci skláněli se nad hladinou 

aby se napili z dlaní 
 

Voda si na to vzpomíná 
voda je krásná 

voda má 
voda má rozpuštěné vlasy 

 
chraňte tu vodu 

nedejte aby osleplo prastaré zrcadlo hvězd 
 

A přiveďte k té vodě koníčka 
přiveďte koně vraného jak tma 

 
voda je smutná 

voda má 
voda má rozcuchané vlasy 
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a kdo se na samé dno potopí 

kdo potopí se k hvězdám pro prstýnek 
 

Voda je zarmoucená vdova 
voda má 

voda má popelem posypané vlasy 
voda si na nás stýská“108 

 

Umělecký kontext: 

Václav Prachner – Alegorická socha Vltavy na Mariánském náměstí v Praze 

Pekárek – Alegorická socha Vltavy se čtyřmi dívčími reliéfy představujícími přítoky 

Vltavy – Otavu, Lužnici, Sázavu a Berounku na Dětském ostrově v Praze  

Miroslav a Olga Hudečkovi – sousoší Vltavy a fauna u stanice metra Vltavská  

 Kašny s verši Jana Skácela v Brně 

 Magdalena Jetelová – Dotek doby 

 Václav Cigler – Čeřená hladina 

 Andy Goldsworthy – land art 

 Lucie Sceranková – Intalace velkoformátové fotografie tvořící řeku 

 Daniele Papuli – papírová instalace vln 

 Pao Hui Kao – designové objekty z papíru 

 Adriana Šimotová – Tvář, Strach, Odcházející 

 

Časová náročnost: 

 Dvě čtyřiceti pěti minutové vyučovací hodiny. 

 

Úkol č. 3 

Realizováno v kvintě. 

Téma: 

Využití řeky člověkem. 

                                                            
108 SKÁCEL, Jan. Modlitba za vodu. Pod bukem[online]. [cit. 30. 3. 2018].  
Dostupné z: https://goretti.signaly.cz/0709/jan-skacel-modlitba-za 
 

https://goretti.signaly.cz/0709/jan-skacel-modlitba-za
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Námět: 

 Mění se potřeba řeky pro člověka? Pohled na využití řeky dnes i v historii.  

Motivace: 

 V úvodu hodiny učitel ukáže žákům krátkou prezentaci. Začíná leteckými snímky měst, 

kterými protéká řeka. Já pro žáky pražského gymnázia zvolila fotografie Prahy, Českých 

Budějovic a Českého Krumlova. Žáci by měli zkusit přijít na to, co snímky spojuje. V mnou 

zvolených příkladech to byla řeka Vltava. Prezentace dále pokračuje urbanistickými plány 

města, geografickými i leteckými mapami. Na jejich základě bude učitel s žáky diskutovat 

o využitelnosti řeky a o tom, jak ovlivňuje estetický charakter města. Prezentace pokračuje 

historickými plány města a zobrazením řeky ve výtvarném umění. Následuje kolektivní práce, 

v níž se žáci rozdělí na dvě skupiny. Každá dostane za úkol namalovat na velký balicí papír řeku 

a diskutovat o její důležitosti pro člověka a pro založení města. Aspekty, na které žáci přijdou, 

by měli zakomponovat do kolektivního díla. (Já zadala žákům namalovat řeku Vltavu. Na 

základě nabyté zkušenosti z průběhu vyučování už bych v další třídě řeku nekonkretizovala. 

Více viz kapitola 8.2 Reflektivní bilance didaktického projektu z Gymnázia nad Štolou.) Jedna 

skupina bude řešit, jak je řeka využívaná a potřebná dnes. Druhá se zamyslí nad tím, jak tomu 

bylo v historii např. v době Karla IV. Témata: Jak je / byla řeka důležitá z hlediska potravy? Její 

využitelnost v dopravě, zavlažování, turismu, při relaxaci, sportu, rýžování zlata, nalezišti 

vltavínů, plavení dřeva …  

Klíčová slova: 

 Voda, řeka, spolupráce, člověk, město 

Cíl, cíle hodiny: 

 Schopnost spolupracovat, voda jako průřezové téma, rozvoj fantazie, uvědomění si 

praktické i estetické funkce řeky 

Postup: 

 Žáci mají za úkol vytvořit malbu řeky a jejího okolí s důrazem na využití řeky. Na závěr 

proběhne diskuze nad rozdíly a shodami v pracích obou skupin. Debata má být vedená i ve 

smyslu toho jakou řeka dává městu podobu.  
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Materiál: 

 Balicí papír, akvarelové barvy, štětce 

Umělecký kontext: 

 Václav Hollar – Praha, Kamenný most 

 Michaela Kukovičová – ilustrace z knihy To je Praha 

 Magdalena Jetelová – Židle 

 

Časová náročnost: 

 Dvě čtyřiceti pěti minutové vyučovací hodiny. 

 

Úkol č. 4 

Téma: 

Důležitost vody. 

Námět: 

 Jedna kapka z moře důvodů, proč potřebujeme vodu. 

Motivace: 

 Na začátku výuky učitel vede diskuzi o důležitosti vody. Vyzve žáky k zamyšlení 

o osobním vztahu k vodě a její (s)potřebě. Voda je důležitá v mnoha oblastech, a nejen pro 

člověka. Jak je důležitá pro společnost? Jak pro nás osobně? Každý žák bude mít za úkol vybrat 

si jeden důvod proč potřebuje vodu a ztvárnit ho formou koláže. Kombinovat v ní mohou 

malbu, kresbu a různé druhy papírů. V souvislosti s důležitostí vody ve výtvarné tvorbě bude 

učitel s žáky vytvářet olejové papíry, které se mohou použít jako materiál pro tvorbu koláží. 

Žáci mají také možnost použít další tekutiny obsahující vodu jako je káva nebo čaj. Před 

zahájením tvorby učitel promítne žákům prezentaci o koláži ve výtvarném umění. 

Klíčová slova: 

 Voda, život, člověk, zamyšlení, koláž  

Cíl, cíle hodiny: 

 Voda jako průřezové téma, voda jako prostředek k tvorbě, rozvoj kreativity, práce 

s materiálem a kompozicí, seznámení se s koláží ve výtvarném umění   
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Postup: 

Žáci pracují na koláži a učitel s nimi tvoří olejové papíry, které mohou do koláže 

zahrnout. Možné je využít sůl pro specifický efekt v malbě. Učitel také může zadat dobrovolný 

domácí úkol: fotografování vody v různých podobách (řeka, déšť, oblaka…) a vytištění 

fotografií, které by bylo možné použít do koláže. Na konci hodiny proběhne závěrečná reflexe. 

Materiál: 

 Čtvrtka A3, papíry, akvarely, sůl, čaj, káva, olejové barvy, voda, štětce, lepidlo, 

fotografie 

Umělecký kontext: 

 Dadaistické koláže: Kurt Schwitters, Raoul Hausmann 

 Koláž v české tvorbě: Karel Teissig, Jiří Kolář… 

 Koláž ve veřejném prostoru: Artur Magrot a Alessandra Svátek 

Časová náročnost: 

 Dvě až čtyři čtyřiceti pěti minutové vyučovací hodiny. 

 

Úkol č. 5 

Pro kvartu 

Téma: 

Pocitový vztah k vodě. 

Námět: 

 Co ve mně vzbuzuje voda. 

Motivace: 

 Učitel v předchozí hodině zadá žákům domácí úkol pozorovat a vnímat vodu v jejích 

různých podobách v souvislosti s každodenním životem. Žáci by si měli zaznamenávat, jak 

jejich náladu ovlivňuje např. déšť, duha, teplá nebo studená sprcha atd. V nadcházejícím 

vyučování svým pocitům přiřadí barvy. Pomocí nich pak pocity promítnou do abstraktní malby 
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vody. Žáci by si měli všimnout, které pocity prožívali nejčastěji a které nejméně. V podobném 

poměru by měli používat i barvy k nim přiřazené. 

Klíčová slova: 

 Voda, abstraktní expresionismus, sebevyjádření, emoce, barva 

Cíl, cíle hodiny: 

 Pochopení důležitosti procesu tvorby, schopnost sebevyjádření, rozvoj abstraktního 

myšlení, seznámení se s abstraktním expresionismem 

Postup: 

 Žáci přiřadí barvy ke svým pocitům a následně z nich tvoří expresivní malbu. Pro větší 

důraz při znázornění kladných a záporných pocitů mohou žáci používat i různé pomůcky, např. 

měkký štětec nebo hadřík, tvrdou špachtli, ostrou vidličku nebo mohou intenzivně stříkat 

barvy. Na závěr by měla proběhnout reflexe tvorby. 

Materiál: 

 Čtvrtka A3, temperové barvy, tuše, štětce, špachtle, vidlička, houbička na nádobí, 

fixírka… 

Umělecký kontext: 

 Abstraktní expresionismu: 

  Mark Rothko 

  Romul Nutiu – malby vodního elementu 

Akční umění: Jackson Pollock, Georges Mathieu 

Časová náročnost: 

 Dvě čtyřiceti pěti minutové vyučovací hodiny. 
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8.2 Reflektivní bilance didaktického projektu z Gymnázia nad Štolou  

 

 Na následujících stránkách zpětně zhodnotím průběh realizované části didaktického 

projektu formou reflektivní bilance. Kompletní ukázka žákovských prací je obsažena v příloze 

Výtvarné práce žáků. 

 

Úkol č. 1: Co ukrývá a odkrývá voda – svět pod hladinou moře. 

9. 11. 2017 -  prima 

 Tento úkol byl realizován v průběhu 3. a 4. vyučovací hodiny. Ve třídě bylo 30 žáků. Před 

začátkem vyučování jsem v učebně výtvarné výchovy připravila vše potřebné pro následující 

tvorbu. Tuše jsem rozlila do kelímků a naředila je vodou. Také jsem rozdělila potřebné množství 

klovatiny do víček od zavařovacích sklenic a nachystala čtvrtky, fixírky a štos novin.  

 Před zvoněním začaly přicházet děti. V této třídě jsem učila poprvé, proto mě paní 

učitelka nejprve představila a poté mi přenechala iniciativu. Já se s žáky nejprve přivítala, chvíli 

jsem počkala až se zklidní a poté jsem je obeznámila s námětem hodiny. Ptala jsem se, jestli už 

někdy byli u moře a jestli si umějí představit, jak asi vypadá uvnitř. Diskutovali jsme o tom, jací 

živočichové v moři žijí, jestli v něm rostou nějaké rostliny a jak vypadá mořské dno. Zeptala 

jsem se také, jestli moře může ukrývat i něco neočekávaného. Tři chlapci vykřikli, že ukrývá 

Titanik. Několik dalších žáků mluvilo o pokladu nebo mořských příšerách.  Poté jsem stočila 

rozhovor k tématu hloubky. Krátce jsem žáky informovala o tom, že voda ovlivňuje podobu 

předmětů nebo živočichů, kteří se v ní nacházejí: „…To, co plave na hladině nebo těsně pod ní 

vidíme nejzřetelněji. Naopak ryby, které plují hlouběji vidíme více zamlženě a mořské dno je 

ještě méně zřetelné, nebo na něho nedohlédneme vůbec.“  

 Navázala jsem prezentací umělecké tvorby českých i světových autorů s příklady, na 

kterých jsem demonstrovala způsoby zobrazení předmětů v hloubce a také pohyb vody. 

Vybrala jsem díla od M. C. Eshera, Jánuše Kubíčka, Filipa Černého, Andyho Goldsworthyho 

a Billa Violy. Poté jsem žákům zadala, aby namalovali klovatinou to, co podle nich ukrývá moře. 

Vysvětlila jsem jim postup práce s klovatinou a tuší. Nejdříve měli na bílou čtvrtku malovat to, 

co je nejblíže k hladině, poté nechat klovatinu chvíli zaschnout a přestříkat tuší, která 

představovala vodu. Dále pak měli malovat další vrstvy, tak aby postupovali směrem ke dnu. 

Nechala jsem žáky, aby si připravili pracovní prostor a požádala je, aby si na stoly rozložili 
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noviny. Dále jsem jim ukázala, jak se pracuje s fixírkou i jak rozprašovat tuš pomocí štětců. 

Jednoho chlapce jsem nechala rozdat čtvrtky a sama jsem do dvojic rozdělila klovatiny. S tuší 

jsem záměrně ještě počkala. 

 Někteří žáci začali hned pracovat a další si rozmýšleli, co budou malovat. Našlo se 

několik žáků, kteří se potřebovali ujistit, jestli úkolu rozumí. To jsem očekávala, protože jsem 

věděla od paní učitelky, že žáci tuto techniku neznají. Ve zkratce jsem žákům, kteří to 

potřebovali, individuálně zopakovala postup. Poté jsem obcházela třídu a pozorovala, jestli 

někdo potřebuje poradit. Když jsem viděla, že někdo nepracuje, tak jsem s ním probrala jeho 

nápady a snažila se ho povzbudit k tvorbě. Takových žáků bylo přibližně pět, zbytek třídy byl 

zabraný do práce s klovatinou. Po pár minutách, když už měli žáci něco namalovaného, jsem 

začala rozdávat tuše. Bylo vidět, že na tuto část se žáci těší nejvíc, protože i ti, kteří si ze začátku 

nebyli jistí se se zájmem ihned pustili do stříkání barev. Bohužel při tak velkém počtu žáků jsem 

nedokázala zamezit tomu, aby si někteří příliš velkým množstvím tuše nerozmyli klovatinu, což 

se projevilo v závěru práce. Žáky jsem vyzvala, aby si barvy navzájem podle potřeby 

vyměňovali. Také si půjčovali fixírky, kterých byl k dispozici menší počet než žáků. Ti, kteří ji 

neměli, zatím rozprašovali tuš klepáním štětců. V průběhu hodiny jsem žáky stále obcházela, 

sledovala jejich práci a občas se zeptala, co dělají nebo jestli nepotřebují poradit. Také jsem 

několikrát prohodila barvy napříč skupinkami žáků. Někteří mě v průběhu hodiny sami 

o konkrétní barvu požádali. 

 Během vyučování jsem zjistila, že bude lepší práci dokončit až v následujícím týdnu. 

Žáci používali opravdu velké množství tuše, která by nestihla zaschnout. Nebyla jsem si jistá, 

kdy přesně mám tvorbu ukončit, aby zbyl dostatek času na reflexi i na úklid. Čtvrt hodiny před 

koncem jsem žáky vyzvala, aby začali uklízet. Sama jsem jim pomáhala a skládala tuše a zbytky 

klovatin na tác. Poté, co uklidili, jsem se ptala na náměty, které malovali. Nejvíce odpovídali, 

že malovali ryby. Někteří také mluvili o chobotnici, želvách, medúze, příšeře, kamenech, 

listech nebo vraku. Poté jsem se ptala, jak se jim líbila práce s tuší. To hodnotili většinou 

kladně. Mnoho jich řeklo, že: „Nejlepší bylo to cákání.“. Skupinka dívek se shodla, že jsou rády, 

že se naučily něco, co nikdy předtím nedělaly. Našly se však i negativní komentáře. Dva chlapci, 

říkali, že bylo těžké malovat něco, co nevidí. Další tři říkali, že už to příště dělat nechtějí. Většina 

se však těšila až obrázky budou moci vymýt, aby viděli, co namalovali. Se zvoněním jsem se 

s žáky rozloučila a nechala je odejít na další hodinu. 
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16. 11. 2017 – prima 

 O týden později jsem s primou pokračovala v tvorbě obrázků světa pod hladinou moře. 

Před hodinou jsem nachystala stejný materiál jako předchozí týden. Na hromádku jsem také 

připravila rozpracované obrázky.  

 Před zvoněním přicházely děti a začaly si rozebírat obrázky. Po zvonění jsem se s nimi 

pozdravila a chtěla jsem, aby si sedly na místa a připravily si pracovní plochu jako minulý týden. 

Většina třídy mi však tentokrát nevěnovala pozornost. Žáci se mezi sebou dohadovali, komu 

patří, jaký obrázek. Chvíli jsem je nechala a očekávala jsem, že si zvládnou obrázky rychle 

rozebrat. To se nestalo, tak jsem jim hromádku vzala a oznámila, že jim obrázky sama rozdám. 

Po tomto kroku mě opět začali vnímat, rozložili na stůl noviny a usadili se. Rozdala jsem žákům 

obrázky a řekla, že tuto hodinu se budeme dále věnovat předešlé práci, kterou už dokončíme. 

Poté jsem rozdala opět nejprve klovatinu a vyzvala žáky, aby namalovali další vrstvu toho, co 

je blíže ke dnu. Zeptala jsem se, kdo minule chyběl. Hlásili se dva žáci, kterým jsem dala čisté 

čtvrtky a vysvětlila úlohu. Po pár minutách jsem žákům rozdala tuše a upozornila je, že musí 

používat menší množství barvy, aby stihla včas zaschnout. Také jsem rozdala fixírky, kterých 

už jsme tuto hodinu měli k dispozici víc. Následně jsem žáky obcházela a případně jim radila. 

Více jsem se zaměřila na ty, co minule chyběli, abych se přesvědčila, že úkolu rozumí. 

 Po první vyučovací hodině jsem se ptala, jestli už je někdo hotový. Postupně jsem s nimi 

po dvojicích vymývala klovatinu v umyvadlech. V této fázi nastal problém, protože jsem 

nezvládala hlídat celou třídu. Dva žáci si znečistili oděv tuší. Těm žákům, kteří už měli práci 

hotovou, jsem zadala doplňkový úkol. Měli namalovat potápěče, který by mohl zkoumat jejich 

moře. Použít mohli tuše nebo vodovky. Připravila jsem žákům papíry formátu A4, protože už 

neměli moc času. Dále jsem s jednotlivci nebo dvojicemi vymývala klovatinu. Půl hodiny před 

zvoněním jsem všechny obešla a řekla jim, že už by měli končit, aby tuš zaschla. Všimla jsem 

si, že někteří kreslí potápěče pastelkami. Nechtěla jsem po nich, aby změnili způsob práce, 

protože jsem si toho sama včas nevšimla, když jsem ostatním pomáhala vymýt klovatinu. 

Přesto jsem je však upozornila, že jsem zadala jinou techniku.  

 Zhruba dvanáct minut před koncem jsem žákům řekla, aby začali uklízet a vyzvala 

poslední čtyři, aby klovatinu také vymyli.  Po úklidu následovala reflexe. Nevýhoda byla, že žáci 

museli mokré obrázky uklidit do sušáků, takže reflexe nemohla proběhnout nad nimi. Ptala 
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jsem se žáků, jak jsou s prací spokojení, jestli voda odkryla to, co do ní ukryli. Někteří říkali, že 

ano a verbálně popisovali, co to je. Několik přiznalo, že se jim výsledek sice líbí, ale že nejlepší 

zážitek mají ze stříkání tuší. Pár jich vyjádřilo zklamání z toho, že práce nedopadla podle jejich 

představ. Např. jeden chlapec řekl: „Maloval jsem potopenou loď a ona tam není.“ Obrázek 

jsme našli v sušáku, abychom si ho prohlédli (obr. 49). Vysvětlila jsem mu, že to způsobilo velké 

množství tuše, která mu klovatinu rozmazala. Řekla jsem, že to ale obrázek nepokazilo a že 

v něm vidím zajímavé rozbouřené moře.  

 Proběhlé hodiny hodnotím jako chaotické a pro mě jako učitelku z celého projektu 

nejnáročnější. Myslím si, že úkol byl zvolen pro správnou věkovou kategorii. Problém vidím ve 

velkém počtu žáků. Technika vyžadovala velkou přípravu a zapojení učitele. V tak velké 

skupině jsem se ale nezvládala všem dostatečně věnovat. To způsobilo, že si někteří žáci vymyli 

klovatinu velkým množstvím barevných tuší. Jejich promícháním však vznikly zajímavé efekty, 

které se podle mého názoru k tématu vody hodí. Osobně bych s nimi byla spokojená, kdyby 

záměr žáků nebyl jiný a nebyli by zklamaní ze ztráty toho, co namalovali. Jsem však ráda, že 

většina s výsledkem byla spokojená. Myslím si, že cíle byly z velké části naplněny. Všichni žáci 

se seznámili s novou výtvarnou techniku. Voda žáky v tomto úkolu provázela jako námět. 

Zároveň zjistili, že ji při tvorbě i fyzicky potřebují. K rozvíjení kreativity podle mého názoru 

docházelo také. Žáci byli nuceni se zamyslet nad světem pod hladinou, který pro ně není 

známým prostředím a musí si ho vymyslet i vyjádřit.  

 

        

         Obr. 49: Svět pod hladinou moře           Obr. 50: Svět pod hladinou moře 
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Úkol č. 1.: Co ukrývá a odkrývá voda – zatopená architektura. 

9. 11. 2017 - sekunda 

 Úkol byl realizován v průběhu 5. a 6. vyučovací hodiny. V předchozích dvou vyučovacích 

hodinách jsem odučila první variantu úkolu v primě. O přestávce jsem už tedy měla materiál 

z větší části připravený. Doplnila jsem jen chybějící tuše a klovatiny. 

 Před zvoněním přišlo patnáct žáků, se kterými jsem se na začátku hodiny pozdravila 

a dopřála jim chvíli na zklidnění. Poté jsem řekla, že se v dnešní hodině budeme věnovat 

tématu vody. Krátce jsme diskutovali o tom, proč je voda důležitá a následně jsme se dostali 

i k nebezpečím, které představuje. Ptala jsem se, jestli ví, proč vznikaly přehrady. Jeden 

chlapec odpověděl, že to je proto, aby se předešlo záplavám. Má další otázka zněla: „Znáte 

některé české přehrady?“ Po chvíli váhání pár žáků vykřikovalo názvy Orlík, Lipno nebo 

Hostivař. Dále jsme mluvili o nevýhodách, které s sebou vybudování přehrad neslo. K nim patří 

zaplavování vesnic. Při hovoru o tom měli někteří žáci strach, co se stalo s lidmi, kteří v těchto 

vesnicích žili. Musela jsem jim vysvětlit, že se v nádrži neutopili, ale že měli čas najít si nové 

bydlení a přestěhovat se. Řešili jsme, co si mohli odnést i to, co na místě muselo zůstat. 

Společně jsme dali dohromady, že lidé museli opustit své domovy s částí nábytku, zahrady se 

stromy a květinami a že po nich ve vesnici zůstali i veřejné budovy jako kostel, obchod, cesty 

a popřípadě koleje. Následně jsem žákům sdělila, že jim ukáži novou techniku, kterou si zkusí 

namalovat vesnici se zatopenými budovami. Poté jsme mluvili o tom, jak vypadají předměty 

ponořené ve vodě a jak je vidíme v různých úrovních její hloubky. To jsem žákům přiblížila 

pomocí prezentace, kterou jsem promítala i primě. V této třídě jsem ji však měla rozšířenou 

o dobové fotografie z průběhu zaplavování vesnic.  

 Po prezentaci jsem žákům objasnila jejich úkol a vysvětlila postup práce s klovatinou 

a tuší. Také jsem jim ukázala, jak se používá fixírka. Uvědomovala jsem si, že bude pro žáky 

těžké představit si architekturu z pohledu shora, proto jsem jim nabídla dvě možnosti. V první 

měli začít malovat to, co je nejblíže k hladině a postupně se dostávat směrem ke dnu. Ve druhé 

jsem využila malby Potápěč od Filipa Černého a řekla jsem žákům, aby si představili, že jsou 

tím potápěčem a že prozkoumávají přehradu. Dodala jsem: „V tomto případě nejdříve 

namalujte to, co si představujete, že je nejblíže k vám. To bude nejzřetelnější. V další vrstvě 
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namalujte to, co je více v dálce a bude to vidět méně.“ Poté jsem se zeptala, jestli je vše jasné. 

Získala jsem kladnou odpověď, a tak jsme mohli přistoupit k tvorbě. 

 Nechala jsem žáky rozložit noviny na stoly a jednomu jsem dala za úkol rozdat čtvrtky. 

Sama jsem rozdala klovatiny a žáci se dali do práce. Cítila jsem úlevu, že je žáků menší počet 

a že se jim mohu lépe věnovat. Obcházela jsem jednotlivce, kontrolovala jsem, jestli rozumí 

zadání i technice a mluvila jsem s nimi o jejich námětu. Po pár minutách jsem žákům rozdala 

barevné tuše a řekla jim, aby si barvy podle potřeby půjčovali. To byl podnět k tomu, abychom 

začali mluvit o tom, že voda není jen modrá. Tito žáci byli ve vyměňování barev samostatnější 

než primáni, takže jsem na to nemusela příliš dohlížet. Dávala jsem ale pozor, aby se střídali 

o fixírky a všichni si práci s nimi vyzkoušeli. V průběhu hodiny jsem s žáky stále komunikovala 

a upozornila je, aby nepoužívali naráz velké množství barvy, která by jim mohla rozmazat 

klovatinu. Po zkušenosti s předchozí třídou jsem se rozhodla, že žáky nechám celou dobu tvořit 

a že samotné vymytí klovatiny necháme na začátek příští hodiny. 

 Přibližně deset minut před koncem jsem žáky vyzvala, aby začali uklízet a nechali si na 

stolech své práce. Poté následovala reflexe jejich tvorby. Ptala jsem se, jestli stihli dokončit to, 

co chtěli namalovat. Odpovídali, že ano a ptali se proč nemohou klovatinu rovnou vymýt. 

Vysvětlila jsem jim, že barva musí zaschnout, a že to doděláme na začátku příští hodiny. 

Následně jsme mluvili o námětech ale i o tom, jak se žákům tvořilo. V příští hodině jsme 

klovatiny vymyli a žáci zhodnotili, jak jsou s výsledkem spokojení. Poté se věnovali nově 

zadanému úkolu. 

 Své vedení výuky hodnotím jako lépe zvládnuté v sekundě než v primě, a to z důvodu 

menšího počtu žáků. Proto bych na základě získaných zkušeností tento úkol znovu 

nezařazovala do početných tříd. Výsledky práce v sekundě také více naplnily mé očekávání 

a i žáci samotní s nimi byli spokojení. Většina žáků zvolila snazší způsob zobrazení architektury 

a to tak, že domy namalovali z čelního pohledu (např. obr. 51). Dva žáci zpracovali pohled 

shora, přičemž budovy namalovali z půdorysu (např. obr. 52).  Další dva nedodrželi zadání 

a vyhnuli se malování architektury. Chlapec místo ní namaloval Titanik a dívka listy plující na 

hladině. Cíle hodiny podle mého názoru naplněné byly. Stejně jako v nižším ročníku se všichni 

žáci seznámili s další výtvarnou technikou, kterou využili k tvorbě jejich smyšlené zatopené 

vesnice. Myslím si, že pouze jedna dívka nerozvíjela kreativitu dostatečně, když se spokojila 

s malováním listů na hladině a nepustila se do tvorby imaginární vesnice. Domnívám se, že 
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další cíl - důležitost vody jako inspirace i prostředek k tvorbě - žáci pochopili na základě úvodní 

prezentace a následně si ho prakticky osvojili během vlastní tvorby. 

 

         

      Obr. 51: Zatopená architektura            Obr. 52: Zatopená architektura  

 

Úkol č. 2: Jan Skácel: Modlitba za vodu. 

20. 11. 2017 – 2. ročník 

 Tento úkol jsem realizovala se sedmnácti žáky. Výuka probíhala 8. a 9. vyučovací 

hodinu. O přestávce jsem připravila materiál. Vybrala jsem vhodné papíry, odstřižky novin, 

fólii atd. a před začátkem hodiny jsem vše s paní učitelkou přinesla do třídy, ve které následně 

probíhala výuka. 

 S žáky jsem se pozdravila a sdělila jsem jim, že se tuto hodinu budeme věnovat vodě 

ve spojitosti s výtvarným a literárním uměním, a to konkrétně v básni od Jana Skácela Modlitba 

za vodu. Řekla jsem žákům, že se pokusíme báseň ztvárnit formou netradiční prostorové 

ilustrace, ve které budou mít prostor pro experimentování s papírem. Ptala jsem se, jestli 

báseň znají. Několik jich kývalo, že ano a pár si jich vzpomnělo na její zhudebněnou verzi. Poté 

jsem přistoupila k prezentaci umělecké tvorby. Volila jsem příklady prostorového vyjádření 

vody, ale i taková díla, která vodu fyzicky obsahovaly. Mezi nimi byly i kašny s verši Jana 

Skácela nacházející se v Brně. Prezentaci jsem zakončila ukázkou tvorby Adriany Šimotové, ve 

které jsem poukázala na různé možnosti práce s papírem. 

 Následně jsem jednoho dobrovolníka nechala přečíst báseň třídě. Poté jsem žákům 

podala krabičku, ve které si losovali úryvek básně. Zadala jsem jim, aby se pokusili tento úryvek 
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ilustrovat formou koláže a aby využívali materiál, který jsem jim přinesla. Vybídla jsem je 

k tomu, aby se nebáli s papírem pracovat prostorově. Zároveň jsem jim ale řekla že je na nich, 

jak moc plasticky dílo pojmou. Upozornila jsem je také na to, že je důležité, aby do ilustrace 

zakomponovali text ze svého úryvku, který mají napsat černou tuší. Také jsem žákům sdělila, 

že tuší mohou i malovat nebo s ní barvit papíry. Než začali pracovat, tak jsem jim ukázala, jak 

jsem jeden z úryvků ztvárnila já, aby měli o práci lepší představu. 

 Poté jsem žáky vybídla, aby použili čtvrtku A3 jako výchozí materiál a vybrali si další 

potřebné papíry. Žáci se začali hrnout do krabic a brali si velké množství materiálu. Skupinka 

pěti kluků si vzala pro každého čtyři čtvrtky. Obratem jsem jim tedy vysvětlila, že si mají pro 

začátek vzít jen ten materiál, který aktuálně potřebují, aby se dostalo na každého a další si 

mohou vzít později. Skupince kluků jsem tedy několik čtvrtek vzala. Poté jsem obcházela třídu, 

ptala se jednotlivců, jak svůj úryvek chápou. Pokud tápali, tak jsem jim znovu dala přečíst celou 

báseň a rozebrala jsem ji s nimi. Narazila jsem také na čtyři dívky, které seděly se sluchátky 

v uších a nepracovaly. Vysvětlily mi to tak, že nemají materiál, protože ten, co chtějí, má někdo 

jiný. Na mé naléhání jedna z nich přinesla část materiálu od jiné skupinky. Později ale zase 

neměly lepidlo, tuš, perko nebo nevěděly, co mají dělat. Trpělivě jsem s nimi několikrát prošla 

jejich úryvky i celou báseň a dala jsem jim pár podnětů k tvorbě. Poznala jsem však, že si 

výtvarnou výchovu přišly odsedět, a proto jsem jim řekla: „Je mi jedno, jak si práci časově 

rozvrhnete, ale na konci hodiny mi všichni včetně vás odevzdají hotová díla s vepsaným textem, 

ze kterých poskládáme báseň.“  Poznaly, že to myslím vážně a tak, když jsem upozorňovala, že 

se blíží konec hodiny, začaly všechny psát text a jen dvě nedodělaly ilustrace. 

 Na závěrečnou reflexi zbylo málo času, protože žáci si nepřinesli pera a tuš, jak měli 

zadáno a na konci práce se o ně nestíhali vystřídat. Těsně před zvoněním tedy rychle uklidili 

a začali jsme skládat báseň, tedy hlavně já. Všichni přinesli své práce na přední lavice. Skládání 

podle správného pořadí nechávali na mě a sami nervózně čekali, kdy už budou moci jít domů. 

Už jsme totiž přetáhli výuku do přestávky. Na mé naléhání mi někteří radili a podávali ilustrace. 

Kompletní báseň jsme prohlédli a kdo chtěl tak řekl, jak podle něho ilustrace báseň vystihují.  

 I přes úskalí, kterými byla obtížná motivace čtyř dívek nebo chybějící pomůcky, mě 

práce v této třídě těšila. Vzniklé problémy jsem naopak využila k tomu, abych se lépe připravila 

na stejný úkol v druhé třídě. Zadání nakonec nedodrželi jen dva žáci a překvapivě, to nebyly 

zmiňované čtyři dívky. Jeden chlapec nestihl napsat text. S jeho prací jsem ale problém 
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neměla, protože o námětu hodně přemýšlel a tvořil se zájmem. To byl také důvod proč text 

nestihl. S textem měla problém i dívka, která si ho pečlivě předepsala tužkou a následně 

dostala strach, že obtahováním tuší ho zničí (obr. 53). Nejprve jsem jí doporučila, aby si část 

textu zkusila tuší napsat nanečisto. Dívku to ale úzkosti nezbavilo, a tak jsem jí dovolila text 

obtáhnout černou fixou. To už ovšem nestíhala. Z cílů hodiny byl podle mého názoru nejlépe 

naplněn experiment s papírem, který si v různé míře vyzkoušeli všichni žáci. Někteří žáci byli 

více kreativní, např. žák, který ztvárnil ochranu vody tak, že ji spoutal papírovými pásky (obr. 

54). Ti žáci, kteří nad námětem méně přemýšleli, dokázali kreativně využívat materiál. Jak žáci 

vnímali důležitost vody ve výtvarném a literárním umění, nedokáži posoudit. O propojení 

literárního díla se svou ilustrací se alespoň částečně pokusili v rámci úkolu všichni. Na vodu 

jako na zdroj inspirace nahlíželi žáci přeneseně přes zadanou báseň. 

             

      Obr. 53: Modlitba za vodu                     Obr. 54: Modlitba za vodu 

 

1. 12. 2017 – sexta 

 Úkol byl podruhé realizován 1. a 2. vyučovací hodinu v paralelní třídě s 8 žáky. 

O přestávce jsem připravila stejný materiál jako v druhé třídě.  

Po zvonění jsem přivítala žáky a obeznámila jsem je s nadcházejícím úkolem. Poté jsem 

žákům ukázala stejnou prezentaci jako v předchozí třídě. Začala jsem fotografiemi pražských 

soch a ptala jsem se, jestli je poznávají. Třída společně dala dohromady o jaké sochy jde a kde 

se nacházejí. Žáci neznali pouze autory, které jsem jim následně prozradila. Větší důraz jsem 

kladla na prezentovaná díla z papíru, na kterých jsem žákům vysvětlovala různé možnosti 

práce s papírem. Poté jsem žákům přečetla báseň a nechala každého vylosovat úryvek. Řekla 
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jsem žákům, aby si promysleli, o čem je celá báseň a co vyjadřuje jejich část. Také jsem jim 

nabídla, že pokud budou chtít, tak ji s nimi projdu. Před začátkem tvorby jsem se zeptala žáků, 

jestli ví, co je ilustrace. Jedna z dívek odpověděla: „Ilustrace je obraz v knihách, který se 

vztahuje k textu.“ K tomu jsem dodala: „Ano, ilustrace text v knihách doplňuje, ale také ho 

rozvíjí. Můžete pomocí ní vyjádřit i to, co je v textu jen naznačené, anebo to, co cítíte, že by tam 

mělo být.“ Vysvětlila jsem žákům, že mohou pracovat abstraktně, ale že se nemusí vyhýbat ani 

konkrétním symbolům. 

Během tvorby jsem obcházela jednotlivce a konzultovala jsem s nimi jejich práci. Sedm 

žáků bylo velmi samostatných, vysvětlili mi svůj koncept a jen občas chtěli poradit s lepším 

technologickým postupem, např. jak vytvarovat z papíru misku. Pouze jedna žákyně delší dobu 

tápala, jak vyjádřit svůj úryvek. Nechala jsem ji přečíst znovu celou báseň a poté jsme spolu 

mluvily o tom, jak ji chápe. Následně jsem ji přiměla, aby se jednoho ze svých nápadů držela 

a hledala způsob, jak ho ztvárnit papírem. Čtvrt hodiny před koncem vyučování jsem žáky 

vyzvala, aby dokončili ilustrace a všichni vepsali svůj úryvek.  

V posledních deseti minutách jsme poskládali báseň a věnovali jsme se reflexi. I tato 

část hodiny proběhla bezproblémově. Byla jsem poučená z výuky v druhé třídě, a tak jsem 

úryvky, které si žáci losovali, předem očíslovala. Žáci rychle seřadili ilustrace a na mou výzvu 

okomentovali, jak jsou s výsledkem spokojení. Dozvěděla jsem se, že zprvu bylo pro některé 

těžké pracovat s papírem prostorově, ale když se do tvorby ponořili, začala je bavit a výsledek 

je potěšil. Na závěr jsem žáky pochválila za to, s jakým nasazením pracovali a také za to, že se 

nebáli experimentovat. Řekla jsem jim, že s výsledkem jsem moc spokojená, protože každý 

osobitým způsobem ztvárnil svůj úryvek a zároveň všechny ilustrace fungují i jako celek. 

V této třídě dodrželi zadání všichni žáci a také všichni práci stihli dokončit. Myslím si, 

že cíle hodiny naplněné byly. Při prezentaci jsem zjistila, že žáci vnímají alespoň některá 

umělecká díla v prostředí, ve kterém se pohybují. Věděli, že voda je námět, který se ve 

výtvarném umění objevuje a poznali promítané sochy i když neznali autory. To jsem ale 

očekávala, protože je ve škole neprobírali. O propojení tématu vody ve výtvarném a literárním 

umění se pokusili všichni formou ilustrace. Inspiraci přitom čerpali z básně, o čemž mě 

přesvědčili při vysvětlování svých konceptů. Experimentování s papírem v úkolu souviselo 

s rozvojem kreativity. Myslím si, že největší kreativitu prokázala dívka, která našla způsob, jak 

z plata od vajec vytvořit koně. Tato dívka zároveň patřila mezi dvě žákyně, které nejvíce 
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rozvíjely prostorové vnímání (obr. 55, obr. 56). U ostatních to bylo o něco méně, ale vzhledem 

k zadání byla jejich práce v pořádku. 

 

          

        Obr. 55: Modlitba za vodu          Obr. 56: Modlitba za vodu 

 

Úkol č. 3: Mění se potřeba řeky pro člověka? Pohled na využití řeky dnes i v historii. 

28. 11. 2017 – kvinta 

 Tento úkol jsem realizovala s jedenácti žáky 7. a 8. vyučovací hodinu. Po zahájení 

hodiny jsem žáky obeznámila s tím, že jsem si pro ně připravila skupinový úkol. Zjišťovala jsem, 

jestli jsou na kolektivní práci zvyklí a jestli ji vítají. Reakce žáků byla kladná, a tak jsem přešla 

k tématu výuky. Nadnesla jsem: „Dnešní téma se týká člověka, krajiny a města. Napadá vás, 

co by to mohlo být? Zkuste se zamyslet, co z krajiny potřebuje člověk a využívá město.“ Žáci 

přemýšleli, ale nebyli si jistí, kam mířím. Proto jsem k motivaci využila prezentaci. Nejprve jsem 

promítla letecké snímky Českého Krumlova, Českých Budějovic a nakonec Prahy. Ptala jsem se 

žáků, jestli poznávají, o která města jde a co mají společného. Žáci se styděli odpovídat, ale 

nakonec pochopili a nejistě mi sdělili, že města spojuje Vltava a že řeka je tím přírodním 

prvkem, který využívá člověk i celá společnost tvořící město.  

Následně jsem se zaměřila na Vltavu v Praze. Ukázala jsem žákům územní plány, 

geografické i letecké mapy Prahy. Upozorňovala jsem žáky na to, jak příroda skrze Vltavu 

ovlivňuje podobu města i jak město / člověk ovlivňuje Vltavu. Při promítání územních plánů 

jsme se dostali i k tématu architektury a urbanismu. V tento moment se mi podařilo žáky více 

rozmluvit a zapojit do debaty. Ptala jsem se žáků na rozdíly mezi architekturou a urbanismem. 

Nikdo nechtěl odpovídat, a tak jsem řekla: „Nemusíte se stydět. Já nejsem architekt, který by 
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po vás chtěl přesné definice a smál se, když někdo něco řekne špatně. Chci abychom všichni 

pochopili, proč architektura a urbanismus není to samé.“ Tímto jsem se k žákům přiblížila. 

Ztratili strach diskutovat a po zbytek hodiny se mnou více spolupracovali. Poté, co jsme 

probrali současnou podobu Prahy a Vltavy, jsem přešla k minulosti. Ukázala jsem žákům dva 

plány středověké Prahy a veduty Václava Hollara s pohledem na Vltavu. Chtěla jsem, aby žáci 

přemýšleli nad tím, co se v průběhu času změnilo na Vltavě a nad tím, jak ji člověk využívá. Na 

závěr prezentace jsem žákům ukázala ilustrace Vltavy z knihy To je Praha od Michaeli 

Kukovičové, na kterých jsou znázorněné relaxační způsoby využití řeky. 

Následně jsem přešla k samotnému úkolu. Vysvětlila jsem žákům, že jedna skupina se 

bude zabývat Vltavou v současnosti a druhá v době Karla IV. Zadala jsem žákům, aby 

kolektivně vymysleli co nejvíce aspektů toho, čím člověk řeku využívá a proč ji potřebuje. Jako 

výstup jsem určila malbu Vltavy a jejího okolí s důrazem na využitelnost řeky. Nechala jsem 

žáky, aby se sami rozdělili do dvou skupin. Utvořili pětičlennou skupinu dívek a šestičlennou 

skupinu chlapců. Zástupci skupiny si prostřednictvím hry Kámen nůžky papír rozdělili zaměření 

na současnost a minulost. Vítězné skupině dívek připadla současnost, kterou jsem vyhodnotila 

pro tento úkol jako jednodušší.  

Posléze jsem žákům dala velké balicí papíry a nechala je připravit vodovky. Ujistila jsem 

se, jestli žáci všemu rozumí a nechala jsem je pracovat. Pozorovala jsem, kdo se ujímá jakých 

rolí ve skupině. Také jsem poslouchala jejich diskuze a vnímala na čem se vzájemně shodují 

a co jim naopak dělá problém. Dívky se dohodly rychleji a začaly první tvořit. Chlapci vedli delší 

diskuzi a vše dlouho plánovali, než začali tvořit. Poté kladli důraz na geografickou přesnost. 

Měla jsem pochyby, aby se úkol nepřetransformoval na vytváření map, a tak jsem se zapojila 

do jejich diskuze. Ptala jsem se, na jaké aspekty přišli a snažila jsem se je správně nasměrovat. 

Poté jsem se zapojila i do diskuze dívek. Zjistila jsem, že se dívky zaměřily pouze na znečištění 

řeky a na turismus. Snažila jsem se je motivovat k tomu, aby tento okruh rozšířily, ale dívky 

měly jasnou představu o tom, jak jejich práce bude vypadat. 

Tvorbu jsem ukončila dvacet minut před koncem hodiny a požádala jsem žáky, aby 

uklidili a nechali na stolech jen malby. Následně jsem vyzvala chlapce, aby odprezentovali svou 

práci. Upozornili na rybolov, brody, dřevěný most, zavlažování, podzemní vody, studnu a také 

na koně Šemíka z historické pověsti. Vedoucí skupiny dívek popsala, že řeku využívají hlavně 

turisté, kteří si ji fotí a prochází se po Karlově mostu. Vysvětlila také, že chtěly upozornit 
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především na znečišťování řeky, na které odkázaly vylévající lahví a nápisem elektrárna. To 

jsem okomentovala: „Líbí se mi, že jste dokázaly vytvořit vlastní koncept, ale na druhou stranu 

jste nedodržely zadání. Pojďme si říct, co ve vaší práci chybí.“ Do debaty se zapojili i chlapci 

a společně jmenovali: sport, lodní přepravu, relaxaci, rybaření a čištění vody. Na závěr jsme 

také probírali, co by ještě mohla obsahovat malba chlapců. 

Cíle této hodiny byly podle mého názoru naplněny částečně. Kooperace se oběma 

skupinám dařila. S ohledem na proběhlou diskuzi vím, že žáci vnímali řeku jako důležitý prvek, 

který utváří charakter města, takže cíl uvědomění si estetické funkce řeky byl také naplněn.  

Úkol z hlediska RVP spadá do průřezového tématu environmentální výchovy, konkrétně do 

okruhu člověk a životní prostředí.109 V rámci úkolu žáci řešili otázky týkající se tohoto okruhu, 

ale do výtvarné tvorby přenesli jen část z nich. S tím souvisí i uvědomění si praktické funkce 

řeky. Fantazii žáci příliš nerozvíjeli. Pro tento cíl jsem měla zvolit variantu, ve které by žáci měli 

za úkol tvořit imaginární řeku. V souvislosti s Vltavou a Prahou se opírali o geografická fakta.  

 

          

    Obr. 57: Využití řeky v historii          Obr. 58: Využití řeky v současnosti 

 

 

 

 

 

                                                            
109 Rámcový vzdělávací program pro gymnázia [online]. Praha: MŠMT, 2007. s. 75–76 [cit. 12. 4. 2018] 
Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/ramcove-vzdelavaci-programy 
 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/ramcove-vzdelavaci-programy
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9. Závěr 

 

Autorská kniha je médium, které umožňuje jejímu tvůrci vyjadřovat se pomocí obrazu, 

textu, ale i prostoru nebo různorodého materiálu. Záleží na konkrétním konceptu díla nebo na 

výtvarném zaměření autora. S rozdílnými přístupy ke knize na poli výtvarného umění souvisí 

i její nejednoznačné definice. V této práci jsem se snažila objasnit pojmy, se kterými se 

v souvislosti s autorskou knihou setkáváme. Vycházela jsem přitom z kategorizace odborníka 

Jiřího Valocha, protože právě on u nás termín autorská kniha zavedl. Myslím si však, že základní 

ideu autorské knihy lze shrnout v již zmíněném tvrzení historičky Hany Karkanové, o tom, že 

autorská kniha má být vytvořená jako umělecké dílo. 110 Nejvýstižnější představu o možných 

přístupech k tvorbě autorských knih lze získat na základě poznání konkrétních děl. Proto jsem 

velkou pozornost věnovala osobnostem, které je tvoří. V souvislosti s vývojem autorské knihy 

jsem se zaměřila na umělce z oblastí vzniku tohoto fenoménu z Ameriky a Evropy. Konkrétně 

českému prostředí jsem se věnovala důkladněji. Kromě osobností jsem mimo jiné zkoumala 

také proběhlé výstavy autorských knih i možnosti jejího studia.  

V praktické části jsem vytvořila vlastní autorskou knihu Otava. V ní vyjadřuji obecné 

vlastnosti vody i specifika řeky Otavy. Kniha je svázaná technikou harmonikové vazby, kterou 

jsem zvolila s ohledem na téma. Napojené dvoustrany lze rozložit v dlouhý pás, který protíná 

zobrazovaná řeka. Ilustrace jsou vytvořené kombinovanou technikou. Tím jsem také chtěla 

docílit většího vystižení tématu. Akvarel jako tekutý vyjadřovací prostředek jsem využívala 

výhradně pro ztvárnění vody. Další motivy, které mají pevný charakter,  jsem vytvářela formou 

koláže z různých druhů papíru. I papír ovšem odkazuje na vodu, protože ta se používá při jeho 

výrobě. V ilustracích, které mají vyjádřit pohyb vody, jsem využila obarvený hedvábný papír 

jako povrch rozkolísané hladiny. Knihu jsem pojala jako autorskou v nejvyšší míře, jakou 

umožnil charakter díla. To znamená, že jsem knihu ilustrovala, napsala, graficky upravila 

i ručně svázala. 

Didaktická část obsahuje zadání pěti výtvarných úkolů pro žáky 2. stupně a středních 

škol. Jejich společným tématem je voda, na kterou je nazíráno z hlediska výtvarného, 

                                                            
110 KARKANOVÁ, Hana. O autorské knize obecně a o některých knihách ze sbírky Moravské galerie zvlášť.  
In: FRANCOVÁ, Jana, ed. FK 15: umění autorské knihy a výtvarná výchova. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 
2016, s. 31. 
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společenského, environmentálního, ale i literárního. Tyto úkoly mají žáky přimět více uvažovat 

o vodě, která je z globálního hlediska životně důležitá a z uměleckého velmi inspirativní. 

Předložený projekt by mohl být inspirací pro učitele výtvarné výchovy, kteří s vodou chtějí 

pracovat jako s průřezovým tématem. Didaktická část obsahuje i mou reflexi z realizace tří 

částí projektu, ve které hodnotím průběh jednotlivých hodin. Upozorňuji i na vzniklá úskalí 

a navrhuji jejich řešení.   
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http://www.afisphoto.com/galerie/romska-pout/
http://www.artlist.cz/dila/8421/
https://www.hauserwirth.com/artists/images-clips-view/?artist_id=14&a=roni-horn&p=69
https://www.hauserwirth.com/artists/images-clips-view/?artist_id=14&a=roni-horn&p=69
http://www.artlist.cz/dila/8183/
http://www.filipcerny.cz/
https://www.paohuikao.com/strength-of-paper
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Zdroj: Magdalena Hromířová  

Obr. 45: Otava                  

Zdroj: Magdalena Hromířová  

Obr.46: Otava 

Zdroj: Magdalena Hromířová  

Obr. 47: Otava                         

Zdroj: Magdalena Hromířová  

Obr.48: Otava – ilustrace Pivovar Strakonice 

Zdroj: Magdalena Hromířová  

 

Didaktická část 

Obr. 49: Svět pod hladinou moře 

Zdroj: Magdalena Hromířová             

Obr. 50: Svět pod hladinou moře 

Zdroj: Magdalena Hromířová  

Obr. 51: Zatopená architektura 

Zdroj: Magdalena Hromířová              

Obr. 52: Zatopená architektura 

Zdroj: Magdalena Hromířová  

Obr. 53: Modlitba za vodu           

Zdroj: Magdalena Hromířová  

Obr. 54: Modlitba za vodu 

Zdroj: Magdalena Hromířová  

Obr. 55: Modlitba za vodu 

Zdroj: Magdalena Hromířová  

Obr. 56: Modlitba za vodu 

Zdroj: Magdalena Hromířová  

Obr. 57: Využití řeky v historii 

Zdroj: Magdalena Hromířová  

Obr. 58: Využití řeky v současnosti 

Zdroj: Magdalena Hromířová  
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13. Seznam příloh 

 

Výtvarné práce žáků 

Autorská kniha Otava 

 


