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ateliér  |  department  (označte symbolem X příslušný studijní program-obor-ateliér)

N 8206 Výtvarná umění/8206T086 Výtvarné umění–malířství-volná tvorba  |  Fine Art-Painting-Free 
creation (Painting 1-3)

Ateliér malířství 1 Ateliér malířství 2 Ateliér malířství 3

N 8206 Výtvarná umění/8206T094 Výtvarné umění–sochařství-volná tvorba  |  Fine Art-Sculpture-Free 
creation (Sculpure 1-2)

Ateliér sochařství 1 Ateliér sochařství 2

N 8206 Výtvarná umění/8206T075 Výtvarné umění–grafika  |  Fine Art-Graphics (Graphics)

Ateliér grafika

N 8206 Výtvarná umění/8206T074 Výtvarné umění–grafický design  |  Fine Art-Graphic Design (Graphic 
design and Paper and Book)

Ateliér grafický design Ateliér papír a kniha X

N 8206 Výtvarná umění/8206T080 Výtvarné umění–konceptuální tendence  |  Fine Art-Conceptual Trends 
(Intermedia and Environment)

Ateliér intermédia Ateliér environment

N 8206 Výtvarná umění/8206T099 Výtvarné umění–video-multimédia-performance  |  Fine Art-Video-
Multimedia-Performance (Video, Multimedia and Performance)

Ateliér video Ateliér multimédia Ateliér performance

N 8206 Výtvarná umění/8206T043 Průmyslový design  |  Industrial Design (Product design and Body Design)

Ateliér produktový design Ateliér tělový design

název kvalifikační práce  |  name of project  (vyplňte v češkém a anglickém jazyce)

EKOPOHÁDKY EKOFAIRYTALES

typ kvalifikační práce  |  type of project

netextové dílo  |  no text art

forma kvalifikační práce  |  form of project  (označte symbolem X příslušnou formu Vaší dokumentace)

a) Malířské, kresebné, grafické, digitální a jiné plošné dílo e) Video, videoinstalace, multimédia

b) Sochařské dílo, objekt a jiné prostorové dílo g) Design X

c) Dočasná plošná a prostorová instalace h) Adobe Flash

d) Akce, performance, happening

titul, jméno a příjmení autora  |  title and full name of author

BcA. Tereza Novotná

titul, jméno a příjmení vedoucího práce  |  title and full name of project leader

Doc. Dr. J. H. Kocman

titul, jméno a příjmení oponenta  |  title and full name of opponent

PhDr. Hana Karkanová

město  |  town rok  |  year

Praha 2009
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poznámky  |  notes

EKOPOHÁDKY

(Ekologické pohádky)

Interaktivní autorská kniha

     Vytvořila jsem autorskou interaktivní knihu se sedmi autorskými ekopohádkami, které mají formou 
hry dětem vysvětlit například to, jak a proč třídit odpad. Některé pohádky mají děti seznámit s některými 
ekologickými objekty (např. Pohádka o ekobusu či úsporných žárovkách). První tři pohádky jsou 
orientovány na problematiku třídění odpadu – papíru, plastu a skla. Za těmito třemi pohádkami následuje 
pexeso - omalovánka, jehož lineární ilustrace si děti mají vybarvit pastelkami barev k tomu určených. 
Vybarvování jednotlivých obrázků pexesa příslušnými barvami má prověřit, zda děti dávaly při čtení 
pohádek pozor. V knize jsou vynechána prázdná místa, která jsou určena k doplnění ilustrací podle 
přiloženého ilustračního manuálu. Podle něj si děti mají vyrobit tiskátka z brambor a tiskařskou podušku 
z červené řepy. Autorská kniha, kterou předkládám, je již doplněna těmito ilustracemi, abych předvedla 
autorskou knihu jako celek i s naznačením kompozice ilustrací. Ilustrace se navíc výborně fixují na 
papíře propojením řepného barviva a bramborového škrobu. Na konci knihy je zařazena tzv. „Knižní 
ekohra“(obdoba stolní hry), kdy si děti podle návodu vystřihnou jednotlivé hrací karty přímo z knihy. 
Hracím polem se poté stává zadní deska zavřené knihy. Ekohra má děti taktéž prověřit ve znalostech o 
třídění odpadu nabytých během četby pohádek. Autorská kniha je spolu s ilustračním manuálem uložena 
v pouzdře, kde je zároveň v jednotlivých přihrádkách vyhrazeno místo pro přiložené nůžky, tři pastelky 
(modrá – papír, žlutá – plast, zelená – sklo). Svoje místo tu má i tříbarevná hrací kostka, která spolu 
s figurkami zmiňovaných tří barev tvoří hrací komplet pro ekohru. Co se týče pexesa a hracích karet 
v knize, chtěla bych podotknout, že v komerční potenciální prodejné verzi by karty byly samozřejmě u 
hřbetu knihy perforovány speciálním perforovacím strojem, aby došlo k pohodlnějšímu a pravidelnému 
vytržení listu z knihy, a následnému rozstříhání na jednotlivé karty. Kniha je vysazena patkovým 
čtrnáctibodovým písmem, které má napomáhat lepší čitelnosti dětským čtenářům. Barva písma a již 
předtištěných lineárních ilustrací (např. žárovky, „plastové erby“, tělo želvy…) je přizpůsobena 
přírodnímu řepnému barvivu. Titulky jednotlivých pohádek jsou vysazeny z autorské abecedy vytvořené 
z bramborových slupek. To má naznačovat propojení s bramborovými tiskátky. Celá kniha je vytištěna 
na recyklovaném papíře, což má podtrhnout ekologické zaměření knihy. Papír knihy je vyšší gramáže, 
což má být dobrým předpokladem k úspěšnému tiskání bramborovými tiskátky a řepným barvivem. 
Předsádky knihy jsou tvořeny z papíru barvy, která koresponduje s barvou řepného barviva. Kniha je 
určena pro věkovou skupinu 6 – 8 let. Mým cílem bylo propojit u dětí povědomí o ekologii, jejich tvůrčí 
činnost s přírodními materiály a estetické vnímání.
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