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Collage lives!



oBRaZovÁ DoKUMeNTaCe vŠKP

K obhajobě bylo předloženo 5 autorských výtisků knihy s názvem Zůstaňte s námi 
(autor textu Marek Šindelka) v kompletní grafické úpravě s cyklem digitálních ko-
láží uvnitř.

Zůstaňte s námi – knižní re-design, digitální tisk (5 autorských výtisků – vazba V4, 160 stran 
včetně vlepených vyklápěcích dvoustran s perforací, papír Olin Regular Natural White – 120 
a 200 g/m2), 18 x 14,5 cm, 2013



– detail titulní strany knihy

– detail hřbetu a zadní strany knihy



– náhled úvodních stran knihy

– náhled vnitřní struktury knihy – detail předělu s úvodem povídky



– náhled řešení přebalu knihy – detail klop s textem o autorovi a obsahem

– detail vlepených vyklápěcích dvoustran s perforací a cyklem digitálních koláží uvnitř



– ukázka ilustrovaných dvoustran s perforací



– náhled grafického návrhu knihy – detail paginace

– detail vlepených vyklápěcích dvoustran s perforací a cyklem digitálních koláží uvnitř

– detail ořízky knihy



– náhled vnější struktury knihy – grafické řešení hřbetu a ořízky



PÍseMNÁ oBHaJoBa vŠKP

KOLÁŽ ŽIJE!
Collage lives!

  Stav současné knižní produkce, do značné míry ovládané komerčními účely 
a obchodními zájmy nakladatelských domů i distribučních společností, mě přive-
dl k tématu obrody knižní kultury u nás. Ve spojitosti s několikaletým zaměřením 
vlastní tvorby jsem se rozhodla získat přehled o stavu moderní české knihy s re-
flexí české kolážové ilustrace, nejčastěji zastoupené v literatuře pro děti i počet-
ných disciplínách grafického designu. 
  Vlastním přístupem ke grafické tvorbě bych ráda podpořila aktivity progresiv-
ních nakladatelství  jako  jsou např. Baobab, Práh, Meander, Labyrint  aj.,  která 
díky své houževnatosti, spolupráci s nastupující generací ilustrátorů a designérů 
i grantovým podporám, realizují zajímavé knižní projekty. Jejich vymezení vůči 
konkurenci  je  charakteristické  kvalitou  celkového  pojednání,  navazující  na  to 
nejlepší z československé knižní produkce 60. let minulého století. Nepodléhají 
masovému měřítku  ani  vkusu  a  snaží  se  své  čtenáře  vychovávat  a  formovat, 
v dobrém slova smyslu. Zároveň reagují na proměnu vizuální komunikace a me-
dializaci současného kulturního prostředí. Jejich výstupem je komplexně pojed-
nané dílo založené na kooperaci  jednotlivých prvků –  textové  i obrazové části 
knihy – s důrazem na technické zpracování. 
  Výstup ateliérové části diplomové práce, re-design knihy Zůstaňte s námi, tak 
navazuje na teoretickou část s názvem Koláž v současné české ilustraci a přináší 
praktické vyústění řešené problematiky. Prostřednictvím knižního re-designu be-
letristického díla současného českého autora řeším aktuální možnosti směřování 
kolážové  techniky,  její  praktické uplatnění na poli  grafického designu a usiluju 
o její znovu dosazení do kontextu moderní české knihy.

  Rozhodla  jsem se přepracovat vydání současného  literárního díla a navrh-
nout jej v nové grafické úpravě, s uplatněním kolážových ilustrací a s ohledem 
na kvalitní knihařské zpracování a užité materiály. Vybrala jsem si texty mladé-
ho básníka a prozaika Marka Šindelky s názvem Zůstaňte s námi publikované 
nakladatelstvím Odeon v roce 2011. Kniha zaznamenala značný ohlas u čtená-
řů i kritiků a dočkala se výrazného dotisku. Grafickým i knihařským pojednáním 
však bohužel naplňovala všechna současná vydavatelská klišé a dokonale re-
prezentovala obchodně oblíbený parametr minimální cenové nákladnosti.
  Autor získal za svůj soubor osmi povídek a novel cenu za prózu – Magnesia 
Litera 2012. „Soubor povídek Marka Šindelky překvapuje různorodostí shromáž-
děných textů i sevřeností mířící k naší aktuálně žité současnosti. Jakkoliv se jeho 
tragikomické příběhy odehrávají v odlišných kontextech, s různou mírou vztahu 
k realitě, vždycky je charakterizuje pokus postihnout smysl lidské existence – byť 
v banální každodennosti, bez vznešenosti, dokonce leckdy s posměchem. 
 Literárně a stylisticky vybroušené texty se vyznačují filmovým viděním, přes-
nou zkratkou, přesvědčivou konstrukcí i nesmírně živým, ironickým, místy až 
černým humorem, přičemž autor se nebojí ostře kritizovat svět, v němž nejen 



žijeme, ale sami jej také tvoříme. Šindelka překvapil svou vyzrálostí a propraco-
vaností, přesvědčivým zvládnutím řemesla a zároveň lehkostí, která je v rámci 
domácí produkce skutečným osvěžením.“
  Zaujal mě jeho čistý až úsporný literární styl, kterým dokázal mistrně vykreslit 
situace a lidské osudy postihující prázdné lidské vztahy, momenty zklamání, ne-
naplněné lásky a bezradnosti. Svou tíživou aktuálností a specifickým literárním 
stylem mi poskytl vhodný materiál ke zpracování. Nabyla jsem přesvědčení, že 
mladý talentovaný autor si zaslouží lepší uvedení díla ve smyslu kvalitní grafické 
úpravy a jedinečného knižního řešení. Takového, které by podpořilo účinek jeho 
textů, dalo jim tvář a dovolilo knize maximálně vyniknout a odlišit se od ostatní 
produkce. Kontaktovala  jsem proto autora se svým záměrem a on mi ochotně 
poskytl finální texty i své deníkové zápisky a skici k dílu. 

  Vznikl tak knižní re-design založený na několika vytyčených cílech reflektující 
získané materiály a vlastní výtvarný názor. Koncepce návrhu spočívá v nalezení 
náležité formy k danému obsahu. Vedoucí ideou je úplné pojednání knihy v du-
chu současné vizuální komunikace a navrácení  ilustrace do beletrie v podobě 
podpoření  koláže  coby  platného  vizuálního motivu  na  poli  současného grafic-
kého designu. Další stěžejní myšlenkou je pokusit se zvrátit vydavatelská klišé 
(černobílý tisk na levném křídovém papíře, vazba V8, laminový přebal, atd.) a na-
bídnout čtenáři kvalitní/hodnotný a funkční produkt. Nastíněné pojetí taktéž za-
hrnuje participaci autora zhmotněnou jeho deníkovými zápisky. Kniha ve svém 
rozvržení odráží osobnost a způsob práce autora spolu s osobním zapojením 
ilustrátorky postřehnutelné díky digitálním kolážím.

  Celkové pojetí knihy je silně spjato s grafickým návrhem, technickým řešením 
i zvolenými materiály. Ve své komplexnosti  je kladen důraz na všechny složky 
knihy od grafického návrhu, zahrnující kolážové ilustrace, výběr písma a kvalitní 
sazbu, přes volbu příhodného papíru, až po finální knihařské zpracování. 
  Základní pointa vychází z charakteru textu členěného na osm povídek. V tom-
to duchu je dělen knižní blok kolážovými ilustracemi nabízející obrazový sestřih 
metaforické výpovědi  ilustrátora v kombinaci  zápisků autora  řazených ke kon-
krétní textové pasáži. Knižní blok je tak rozdělen obrácenými papírovými slohami, 
které  jsou zachyceny ve hřbetě s možností odhalení díky naznačené perforaci 
stránky. Uvnitř je skryta zmiňovaná digitální koláž, která se zobrazuje autentickou 
výsečí i na vnější hraně slohy. Poskládáním knižního bloku a zařazením těchto 
sloh mezi jednotlivé povídky vzniká funkční vizuální členění ořízky, které dílu při-
řazuje jistou strukturu a odráží specifický charakter díla. 
  Začleněné klopy jsou nedílnou součástí návrhu, nejen z důvodu praktického 
členění, ale  také v kontextuálním ohledu. Jejich podoba  interpretuje myšlenku 
zacyklení, bezradnosti a nemožnosti pohnutí se z místa, která je klíčovým a spo-
lečným  prvkem  jinak  nesouvisejících  povídek. Čtenáři  je  nabídnuto  proniknutí 
do této problematiky jemnou perforací slohy uvnitř u hřbetu, která dovoluje roze-
vření  ilustrované dvoustrany. Pokud autorovy zdroje dovolily, vztahuje se vždy 
konkrétní ilustrace k dané povídce. Vhled do Markových zápisků přináší novou 
rovinu interpretace díla, další pohled. Užité segmenty naznačují autorovu suro-



vou práci s textem, styl uvažování a inspirační momenty. V některých pasážích 
nabízí srovnání původního zápisku s výslednou formou. 
  Ilustrace vizuálně spolupracují s danými textovými útržky a zároveň zachycují 
jistý pracovní proces ilustrátora. Snaha najít podobu současné kolážové ilustrace 
v kontextu zvoleného díla mě přivedla do obdobné situace, jako Markovy literární 
hrdiny. Na nějakou dobu jsem se zacyklila, uvízla v pasti a nenacházela efektiv-
ní řešení či formu úniku. Došlo tak k dokonalému ztotožnění se s textem, které 
vyústilo v osobní vizuální výpověď, poskládanou z útržků mnoha návrhů řešení. 
Ilustrace vznikají vrstvením obrazových segmentů vystihující vývoj možných pří-
stupů ke grafickému řešení knihy. Jedná se o vizuální sestřih interpretace díla, 
který pracuje s nadsázkou, metaforou,  ironií  i protiklady. Jednotlivé prvky  jsou 
kombinovány na základě původních principů koláže a montážních postupů. 

  Podoba dílčích grafických prvků navazuje na autorova slova: „Všechno moje 
psaní začíná nadšením pro formu, radostí z jazyka, momentem, kdy v textu něco 
začne fungovat a končí chladnou řezničinou, škrtáním, přepisováním, zavrho-
váním celých pasáží nebo textu samotného, pokud z něj nezbude nic než právě 
forma. Pěkně napsané texty jsou k ničemu...“ Graficky se proto snažím o velmi 
čistý až chladný dojem dovolující maximální vyznění textů. Užívám prvků škrtání 
coby charakteristického přístupu autora, kdy jeho eliminace nejlépe formuje po-
stavy a jejich osudy. Výběr písma DIN Pro odráží konkrétní požadavky na tech-
nický ráz a čistotu, bez rušivého dekorativního vjemu. Černobílé řešení odkazuje 
ke kontrastu, strohosti a věcnosti díla. 
  Technologicky je návrh posílen volbou knižního formátu příjemného do ruky 
skýtající  praktické  užítí  čtenářem a  podpořen  výběrem  vhodného  papíru. Olin 
Regular Natural White (120 a 200 g/m2) je zvolen nejen pro své technické vlast-
nosti, ale i pro svoji příbuznost s médiem deníku. Vazba V4 nabízí čtenáři poho-
dlnou manipulaci s knihou a v kombinaci se zmíněným papírem přináší příjemný 
haptický zážitek.

  Finální výstup práce hodnotím pozitivně, především ve smyslu naplnění vyty-
čených cílů a obohacení profesních zkušeností. Velký přínos spatřuji ve volbě té-
matu, kdy praktická část diplomové práce navazuje na teoretické zadání, které již 
od začátku reflektovalo osobní zaujetí pro kolážovou ilustraci a specifická témata 
z oblasti grafického designu. Finální výstupy obou prací mi poskytly podstatná 
poznání a zpětnou vazbu ke studovanému oboru a zároveň mi pomohly se zařa-
zením vlastní práce do zvoleného kontextu. Možnost setkání a zapojení autora 
textů mi přineslo pestřejší škálu interpretace díla. Komplexní pojednání úkolu mě 
dovedlo k cennému poznání vlastní metodiky práce podpořené možností volného 
zpracování, které však podléhalo jisté míře zodpovědnosti. Podnětem pro další 
práci bude  jistě konfrontační setkání s autorem nad výslednou podobou knihy, 
srovnávací kalkulace z poptaných tiskáren pro možnou realizaci a nastínění pří-
padných doprovodných akcí k propagaci knihy.


