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Abstrakt 

Nevidomí 

Tato bakalářská práce zkoumá vnímání nevidomých osob, spojení jejich haptického 

systému s představivostí. V průběhu projektu vznikl komiks pro nevidomé. Je to forma 

zábavy, která na trhu prozatím chybí.  Vzhledem k vizuálnímu a hravému zpracování by tento 

komiks mohl zaujmout i vidomé. Pro zatím nebyla vytvořena dětská kniha, která by zaujala 

obě skupiny dětí a já jsem se o to tedy pokusila. 
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komiks, nevidomý, smysly, ontogenezní vývoj, arteterapie, expresivita 

 

The blind 

This Bachelor's thesis looking into the perception of the blind and the combination of 

their haptic system with imagination. I start to work on comic book for the blind during the 

project. It is pleasant experience for the blind which still missing on the market. The comics 

will be also made visually and playfully so it should be interested in sighted person too. Never 

has been created a children's book that children would be interested in and I tried this. 
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comics, blind, senses, ontogenetic development, art therapy, expressivity 
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ÚVOD 

Cílem mojí bakalářské práce bylo vytvořit konkrétní faktický výrobek, který by byl ku 

prospěchu nevidomým a obohatil by je o nový zážitek či zkušenost. Při průzkumu jsem 

zjistila, že na trhu je zřejmá absence ilustrovaných knih pro nevidomé děti, která není 

zapříčiněna nedostatečnou poptávkou, nýbrž nedostatečným zájmem o výrobu.  

Zaměřila jsem se tedy na ilustrované knihy pro nevidomé. Okamžitou volbou pro 

zvolenou ilustraci pro mne byl komiks. Komiks je příjemná forma zábavy v jakémkoliv věku. 

Když jsem si však prohlédla pár ilustrovaných knih pro nevidomé děti, zjistila jsem, že 

ilustrace je značně rozměrná, stručná a velmi minimalistická oproti rozmanitému komiksu. 

Nicméně k volbě komiksu mi nahrála i skutečnost, že nevidomé děti v dnešní době plné 

moderní techniky, předčítání knih, voice controlů a různých zařízení, nemají až takový zájem 

o četbu knih v Braillově písmu a komiksové příběhy obsahují jen malé množství textu. 

Nicméně při konkrétnější formulaci komiksu pro nevidomé nastalo spoustu problémů a 

úskalí, které mě zprvu jako vidomého člověka vůbec nenapadly. V průběhu mé práce nastaly i 

chvíle, kdy jsem začala uvažovat, zda takový projekt lze vůbec uskutečnit. 
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1 INSPIRACE 

Mojí inspirací k vytvoření tohoto projektu byl můj spolubydlící Martin, který dělá 

dobrovolné asistence nevidomým. Dobrovolná asistence většinou znamená, že pomáhá 

nevidomým při cestě z jejich domovů na různé zájmové kroužky, činnosti, či se s nimi 

zúčastní nějaké kulturní akce, na kterou nevidomý nechce jít sám. Tyto akce může zahrnovat 

například jízda na kolečkových bruslích, koncerty nebo i různé umělecké výstavy, kde mají 

nevidomí možnost si sáhnout na rekvizity.  

S Radimem jsem se setkala díky už zmiňovanému kamarádovi. Martin každý pátek 

doprovází Radima z internátu na autobus, kterým jezdívá na víkendy domů na Moravu. 

Radim je devatenáctiletý chlapec, studující již čtvrtým rokem pražskou konzervatoř, takže ho 

letos čeká maturita. Od malička je téměř nevidomý. Zachoval se mu pouze světlocit, což 

znamená schopnost odlišit světlo od tmy.  

U Radima mě okamžitě zaujala jeho pozitivní osobnost, akčnost a radost ze života. 

Hrozně se mi líbil jeho smysl pro humor, a jak se dokázal začít smát z plných plic na celou 

tramvaj. Lidé se na něj otáčeli, ale to on neví, takže mu to bylo upřímně jedno. Při naší první 

schůzce mi vyprávěl o jeho hudební skupině Falešnica, kterou má ve své rodné vesnici na 

Moravě a tak každý víkend hraje po zábavách a maturitních večírcích. Dokonce prý jednou 

přijeli na nějakou akci v zimě na bobech. Vyprávěl mi, jak občas jezdívá na motorce, ač 

nemohl vidět můj vyděšený výraz, okamžitě vycítil můj šok. Hned tedy dodává, že je to jen 

na “polňačkách“ a se svým dědou, který ho koriguje a říká mu, jest-li má přidat, či ubrat plyn 

a kam má jet. Dokonce ho teď prý trochu učí řídit auto. Naše cesta na autobus skončila, ale 

když mě Radim pozval, jestli se chci připojit, až půjdou příští týden s klukama na pivo, 

neváhala jsem ani chvilku.  

Další týden jsem vyzvedla Radima na internátu a jeli jsme do jedné hospůdky, kde už 

čekali další jeho dva kamarádi. Když jsme jeli tramvají, hlášení zastávek bylo o jednu stanici 

posunuto. Já jsem si změny ani nevšimla, ale Radim se už chystal vystoupit o jednu stanici 

dříve. Když jsem ho zadržela, říká mi: „No vidíš a tahle banální chyba nám může tak 

znepříjemnit život. Kolikrát se mi stane, že takhle vystoupím špatně, jsem dost zmatený a 

chvíli mi trvá, než zjistím, že to není moje cílová stanice.“  

Přijdeme do hospůdky, kde na nás čekají Dušan a Karel. Dušan je také od mala 

nevidomý a Karel je středně slabozraký. Má pořádné brýle, ale když si nápojový lístek přiloží 

dostatečně blízko k obličeji, dokáže klukům přečíst, jaké druhy piv tu čepují. Po objednání, 

nám vrchní přinese pivo. Já pozvednu půllitr a říkám: „Na zdraví“ v očekávání, že si všichni 
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najednou ťukneme. Náhle mi ale dochází, že si semnou ťuká jen Karel, který zaregistruje mojí 

zvednutou ruku s půllitrem. Aha, tak to mi zase nedošlo. Nevidomí Radim a Dušan si drží 

půllitr u sebe a já i Karel jim ťukneme do sklenic. Radim a Dušan na sebe volají jmény a 

napřahují nejistě ruce do vzduchu, až se jejich půllitry po chvíli setkají. Začnou se smát a 

Radim mi říká: „Takhle to vypadá, když se dva nevidomí hledají!“  

Večer příjemně plyne, s klukama nenuceně konverzuji, občas si něco zajímavého 

poznamenám. Zapisuji si poznámku, když se mě Radim zeptá: „Co si to píšeš?“. Jsem velmi 

překvapena a ptám se ho, jak ví, že si něco píši. „Slyšel jsem, jak si odložila tužku.“ 

Vysvětluji mu, že mě čeká bakalářská práce a že zatím nemám námět, tak si zapisuji různé 

věci, které mi připadají zajímavé v naději, že mě třeba něco napadne. Zkonstatuju, že má 

velmi dobrý sluch a on mi odpoví, že ho má spíše vytrénovaný „Jelikož nevidím, musím se 

spoléhat na to, co slyším. Ty spoustu zvuků nevnímáš nebo je ignoruješ, protože, jelikož vidíš, 

tak se na tyhle podněty a ozvěny nemusíš spoléhat. Je to jenom otázka tréninku, není to žádná 

nadpřirozená super schopnost, jak si někteří lidé myslí.“ Do notýsku si zapisuji „sluch – není 

super schopnost, jen otázka tréninku“.  

Máme za sebou, už pár piv a kluci konstatují, že by si potřebovali odskočit. Jdou 

hromadně, vytvoří tříčlenného hada, kterého vede Karel, ten alespoň trochu vidí. Po delší 

chvíli se vracejí a jsou celí rozhihňaný. Ptám se, co se stalo tak veselého a Karel říká: „Ale 

Dušan zas málem počůral zeď na záchodě, naštěstí jsem ho včas správně natočil.“ Ptám se 

jich, jak vlastně poznají v případě chybějícího pisoáru, že čůrají správně. Kluci se smějí a 

Radim říká: „Prostě to pustíš, a když slyšíš, že to žbluňká do vody, tak to jde správně!“  

Večer se chýlí ke konci, kluci musejí být na internátu do půlnoci. Rozhodujeme se, že 

budeme platit, ale na cestu si dáme nějakého malého panáčka. Platíme a Radim drží v ruce 

dvou set korunovou bankovku a ptá se mě, zda je to opravdu daná bankovka. Potvrdím mu to, 

ale zároveň zase vyzvídám, jak to dělá, když je sám. Odpoví mi, že doma má šablony, takže si 

bankovky srovná v peněžence od největší po nejmenší a musí mít pořád přehled. Bohužel ve 

většině případech prostě musí důvěřovat. Hlavně, když mu na větší bankovku vrátí více 

menších bankovek a on to v danou chvíli nemůže pořádně zkontrolovat.  

Vyrážíme ven a jdeme k internátu pěšky. Jsme mírně přiopilý, chichotáme se a 

povídáme si. Já vedu Radima a Karel zase Dušana. V mé rozverné náladě občas zapomenu 

nahlásit Radimovi konec či začátek chodníku. Naštěstí mu to po pár pivech přijde jako děsná 

švanda. Pak se mě Radim ptá, jestli jsem viděla nějaký určitý film a já mu odpovím, že ne a 

on mě lehce kárá, že to rozhodně musím, protože je boží. Opět se ho zase udiveně ptám: „A ty 

jsi ho VIDĚL?“ Odpovídá, že ano a automaticky mi vysvětluje, že nevidomí mají také filmy, 
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ale že je mají s dabingem a do toho s hlasově vyprávějícím doprovodem. Ptám se ho, co když 

je ten film lechtivý? „No tak je to popsaný taky. Dokonce mi nedávno přišel e-mailem s 

odkazem na porno pro nevidomé!“ Jsem velmi překvapena a ptám se, jest-li ho “viděl“. A on, 

že ne, že mu to přijde zbytečný. Prý si vystačí se svou bujnou fantazií. Bujná fantazie, 

poznamenávám si do paměti.  

Kluci to stíhají na dvanáctou hodinu jen tak tak. Loučím se a domlouváme se na další 

týden na pivo. Bylo to hrozně osvěžující setkání. Jedu domů tramvají, projíždím si notýsek se 

zápisky a uvažuji nad celým večerem. V hlavě mi utkvělo, že jeho sluch není super schopnost. 

Přemýšlím, jak si asi veškeré předčítané příběhy představuje. Proč jim to vlastně ještě nikdo 

nikdy neilustroval, třeba ve formě komiks? A je to vůbec možné? Fungovalo by to? 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Seznámení s problematikou 

Na začátku mého projektu jsem k této problematice přistoupila jako neinformovaný 

„lajk“. Někdy to může být ku prospěchu. Člověk tak může přijít na inovační řešení, které 

informovaného nenapadne, protože je svázán znalostmi. Bohužel jsou případy, kde prostě 

musíte nastudovat problematiku, protože jinak k vyřešení problému nedojdete. Tento obor je 

zrovna tím případem, kdy bez znalostí výsledek fungovat nebude. Věděla jsem o základních 

úskalích, které nevidomé provází, ale takové ty maličkosti a banality, kdy si řeknete „No jo, 

jak tohle vlastně dělají?“ ty člověku dojdou až v přímém kontaktu s nevidomým.  

Po pár setkáních s nevidomými si člověk začne klást spousty otázek. Moje malá 

jedenáctiletá pomocnice nevidomá Nelinka je velký filmový fanda. Překvapilo mě, když mi 

sdělila, že animované pohádky nemá moc ráda, protože mají až moc jednoduchý příběh, ale 

přesto je jejím pohádkovým favoritem Shrek. Jak si asi takové nevidomé dítě představuje 

takovéto pohádkové postavičky?? Začala mě zajímat jejich představy-schopnost, která je úzce 

spojena s expresivitou a procesem vnímání. Když vám nevidomý popíše cestu, kudy máte 

jít, věřte, že jako vidomý tam podle tohoto popisu nikdy nedojdete. To jsem si ověřila na 

vlastní kůži, když jsme s Radimem vyšli posedět na sklenku vína do jeho vinotéky, kterou 

nedávno objevil s přáteli. Bohužel nevěděl, kde se ona cílová vinotéka přesně nachází. Popis 

zněl „Vylezeme z metra, dáme se doprava podél takové hrubě strukturované zdi, pak 

projdeme asi nějakým tunelem či mostem a tam bude ulice, která divně smrdí,....“. Běhali 

jsme po Florenci 45 minut, já s GPS a Radim osahával zdi a očichával ulice. Vinotéku jsme 

nakonec našli, byla od východu z metra 2 minuty a hlavně byla zavřená. Nicméně rozhodně 

jsme se těch 45 minut nasmáli. 

Další otázky nastaly, když jsem chtěla začít dělat zkoušky komiksu pro nevidomé. 

Jakou techniku zvolit a co si můžu dovolit, aby to poznali hlavně děti. Začala jsem si tedy 

zjišťovat informace o arteterapii. Zašla jsem pro rady nejdříve do Hmat ateliéru v Okamžiku, 

kde mě odkázali na Nevidomou knihovnu a tiskárnu. Tam jsem zjistila, jak vůbec vypadají 

takové knihy, či ilustrace pro nevidomé.  Dále mne tedy začalo zajímat, jak vlastně sami 

nevidomí tvoří. Obrátila jsem se na odborníka arteterapeuta pana Evžena Perouta. Ten mě 

upozornil, že pokud chci vědět, co všechno jsou nevidomí schopni „přečíst“ hmatem, musím 

vědět něco o jejich vývoji. Tudíž nezbytností k vytvoření tohoto projektu byla znalost 

ontogenezního vývoje člověka.  Přečetla jsem si jeho knihu Arteterapie pro zrakově 
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postižené. Tato úžasná kniha zodpověděla většinu mých otázek a stala se základem informací 

pro moji práci. Nejobjevnější zjištění pro mne bylo, že vidomé a nevidomé děti se zhruba do 8 

let, vyvíjejí podobným způsobem. Co se týče kresby, obě skupiny dětí mají úplně stejné 

znaky v jejich kreativním způsobu vyjadřování, úžasné, že?  

2.2 Expresivita 

V dnešní době moderní pedagogiky ve vzdělávacích institutech převažuje tzv. 

transmisivní pojetí. Což znamená předpoklad, že žák nic neumí a do školy se vše přišel naučit 

= tabula rasa (počeštěně nepopsaná deska). Při zprostředkování vědomostí je především 

zdůrazňována složka intelektuální. Tvořivost a kritické myšlení v prostředí školy nejsou příliš 

oceňovány. Tradiční školy neposkytují příliš prostoru pro expresivní disciplíny, jakými jsou 

např.: výtvarná, literární, dramatická a hudební výchova. 

Expresivitu lze charakterizovat jako „hluchý, mlhavý či nedokonale vyjádřený význam a 

je specifickým typem lidských aktivit, v nichž člověk spontánně a s důrazem na formu projevu 

vyjadřuje své vnitřní psychické stavy, dojmy, pocity, nálady a s nimi spjaté zkušenosti nebo 

poznatky.“ (E. Perout 2005, Arteterapie se zrakově postíženými , str. 14). Většinou 

expresivním projevům nerozumíme, ale přesto na nás emočně působí. Exprese je formou 

komunikace, ale odlišnou od lidské řeči (Ruyer, 1994). Expresivní aktivity jsou však 

nerealizovatelné bez emočního sdílení. 

Děti se učí strukturovat svět, kterým jsou obklopeny, čtyřmi způsoby: ikonicky, 

jazykově, muzikálně a logicky. To znamená, že obrazové vyjádření je rovnocennou možností, 

která vede k pojmové řeči. Děti v raném věku, v tzv. období čáranic, nevědí, co nakreslili.  Až 

v pozdějším věku se paralelní obraz a jazykový vývoj začne prolínat. Kreslí spontánně s 

doprovodem verbálních prvků například zvukem jedoucího auta. Tento styl kreslení převažuje 

u obrázku nevidomých i ve starším věku. 

Antonie de la Garandieri při studii mentálních návyků dospěl k názoru, že pro úspěšné 

naučení a pochopení vykládané látky potřebujeme tzv. mentální obrazy. Mentálním obrazem 

se myslí vnitřní prezentace okolního světa, kterou si vytváříme v hlavě. Jsou to všechny naše 

představy, které se týkají onoho konkrétního problému. Jedná se hlavně o intuitivní představy. 

2.3 Proces vnímání 

Dětská psychika je úzce spojena s vývojem dětského výtvarného projevu. Toto spojení 

je zkoumáno rozvojem vědecké experimentální práce v oblasti kognitivních procesů. Na 
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začátku představy stojí zrakový vjem, který se utváří v komplikovaném duševním procesu. 

(Geirges Luquet). „Předobraz je základem proměnlivých podob dětské kresby a vzniká jako 

výsledný stav v dynamice poznávacích procesů.“(E. Perout 2005, Arteterapie se zrakově 

postiženými, str. 21). „Vnitřní model“ se skládá z „prvku stálosti“, neboli ustálení grafického 

schématu, a „prvku modifikace“, neboli obohacení o nové momenty. Výsledkem těchto dvou 

prvků je „vnitřní model“, který není mechanickou kopií viděného, nýbrž originální 

rekonstrukce prvotního vjemu a můžeme ho chápat jako intelektuální realitu. Nepřesný 

souhrnný pojem realismu a jeho členění do několika forem: nahodilý, nepodařený, 

intelektuální a vizuální (Piaget, Inhelderová, 1997). 

Luguerovy poznatky dále rozvíjí Jean Piaget (1896-1976). Poznatky o úloze a významu 

jiných než vizuálních podnětů přináší proces vnímání. Velmi podstatná je forma hmatového a 

kinetického způsobu vnímání, který určuje charakter i typické znaky raných dětských kreseb. 

Typologická a haptická povaha základních vztahů ovlivňuje u dětí tvorbu včetně chápání 

prostoru. Dítě dospívá k euklidovské a perspektivní tvorbě až v závěru vývoje. 

Herbert Read (1893-1968) rozvíjí svůj program pedagogické reformy ve své knize 

Výchova uměním. Read klade důraz na svobodu a suverenitu jedince. Chápe uměleckou 

tvorbu jako funkci vnímání spojenou s formální stránkou a představivostí, která je úzce 

spojena se subjektem a je závislá na tvůrci. „Zrakové sdělování, podporované formalismem 

výchovy a civilizačním působením vůbec, směřuje k reprodukování tvarových rysů představy. 

Úspěch tohoto způsobu sdělování se posuzuje podle věrnosti zpodobení. Avšak vedle těchto 

forem si lidstvo vytvořilo rozmanité znaky nebo symboly, které nejsou napodobivé, vylučují 

věrnost…“ (H. Read 1969, Výchova uměním, str. 146). Tvůrčí umělecká činnost je podle 

Reada považována za symbolickou, založenou na mimologických a nepojmových formách, 

spojenou s emoční a intuitivní složkou osobnosti. Představa je základem pro dětskou kresbu a 

má svůj původ v nevědomí a terapeutická funkce umění by měla vyvažovat vědomé a 

nevědomé prvky lidské zkušenosti. 

Rovněž Victor Lowenfeld (1903-1960) svými díly výrazně ovlivnil myšlení výtvarných 

pedagogů. Své závěry, ke kterým dospěl při výtvarné práci se zrakově postiženými, popsal v 

knize Tha Nature of Creative Activity. Výtvarný typ dítěte se formuje a výrazně ovlivňuje od 

dvanácti let. Lowenfeld se stal známým rozlišením vizuálního, haptického a smíšeného 

psychického typu. Vizuálně myslící člověk je pozorovatelem, což znamená, že se s 

prostředím seznamuje zrakem. Pro haptický typ člověka jsou dominantní subjektivní tělesné a 

emoční pocity. Právě hapticky založení lidé mají problém se zobrazováním perspektivy, která 

se rozvíjí právě okolo dvanáctého roku života. Je třeba přizpůsobit jak metodické vedení žáka 
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a jeho typologickou dovednost, tak ilustraci, která je určena pro hapticky zaměřené typy lidí, 

kterými jsou zejména nevidomí. 

2.4 Arteterapie 

Jedná se o poměrně nový obor. Za počátky psychoarteterapie se považují už jeskynní 

malby, či různé šamanské obrázky, které měly léčivou moc, indiánské lapače zlých snů, léčivé 

byliny, či ztvárňování postaviček podobné nepříteli, kdy se při poškození postavičky očekává 

stejný negativní zásah i na nepříteli. Tento rozvíjející se obor arteterapie navazuje na klasické 

postupy psychoanalýzy. Zakladatelem psychoanalýzy je světoznámý psycholog Sigmund 

Freud. Jednou z hlavních představitelek tohoto proudu je Margareta Naumburgová a její 

kniha Dynamically Oriented Art Therapy. Tato žena jako první používá výraz arteterapie ve 

svých pracích už ve třicátých letech dvacátého století. Později arteterapie čerpá a zpětně 

obohacuje i jiné psychoterapeutické systémy.  

Arteterapii můžeme chápat jako léčbu uměním, ať už jde o hudbu, tanec či výtvarné 

umění. Cílem arteterapie není umělecké dílo, ale spíše se používá jako cesta k úlevnému 

vyjádření jinak nesdělitelného, počátek nového pohledu na sebe sama i svět kolem sebe. 

Dalším smyslem arteterapie může být prevence proti úzkosti, strachu či jen odreagování, 

relaxace nebo odbourání agrese. Arteterapie může aktivizovat rozvoj fantazie, poznání 

vlastních možností, svobodu, nárůst motivace, a uvolňuje sebeprožívání a sebevnímání.  

 Při správné terapeutické působnosti můžeme chápat výtvarný artefakt jako výraz 

komplexní psychické činnosti, jako výtvarnou metaforu, která napomáhá ztvárnit představy o 

vnějším světě. (E. Perout 2005). 
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3 ONTOGENETICKÝ MODEL 

Tabulka 1 - Rozdělení podle Jeana Piageta a Victora Lowenfelda (E. Perout 2005, Arteterapie se zrakově 

postiženými, str. 37) 

Jean Piaget Victor Lowenfeld 

Senzomotorické období 0 - 12 měsíců  

Názorné období 2 - 5 let: předpojmové myšlení 

5 – 7 let: intuitivní myšlení 

2 – 3 roky, čáranice: bezobsažná, zvládnutá, 

pojmová  

3 – 6 let: preschematické období 

6 – 9 let: období schématu 

Konkrétní operace 7 – 12 let 8 – 12 let: kresebný realismus 

Formální operace 12 – 17 let 11 – 15 let: pseudonaturalistická období 

14 – 17 let: adolescentní výtvarná výchova 

3.1 Období čáranic (ve věku 2 – 3 let)  

U jednoletého dítěte můžeme očekávat, že podanou tužku spíše ochutná, ale dítě ve 

dvou letech už bude zaujato stopou, kterou tuha zanechává. V tomto období dítěte dochází ke 

snaze výtvarného vyjádření, vytvoření vzorů a přístupu sobě samému. Genetická hierarchie 

smyslů: nejdříve je chuť, hmat a zrak následují až později. Období čáranic se může rozdělovat 

do tří etap:  

Chaotické čáraní: Čáranice jsou bezobsažné, převažuje spíše radost z oné aktivity. Dítě 

ve dvou letech, ještě rozhodně není schopno napodobit předkreslený kruh. Některé děti v 

tomto věku napodobí linku.  

Zvládnutá čáranice: Toto období nastává po šesti měsících, kdy děti začnou čárat. 

Kolem třetího roku je úspěšně napodobena předkreslená linka a kříž, dokonce je napodoben 

kruh, ale čtverec většinou bez úspěchu. I když je velmi malá vizuální shoda, dítě většinou 

rozpozná podobnost mezi nakresleným tvarem a něčím v okolí.  

Pojmová čáranice: V tomto věku dochází k tzv. asociativní kresbě, což znamená, že 

dítě pojmenovává to, co nakreslilo např.: „to je máma, když nakupuje“, „to jsem já, jak se 

dívám z okna“. Velkým posunem je, když dítě předem řekne, co chce namalovat a případně 

kresbu dokáže na požádání opakovat. Většinou kresby dodržují formát a jsou doprovázený 

mluvením k sobě samému. 
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3.2 Preschematické období (ve věku 3 – 6 let)  

V tomto věku je dominantní fantazijně emoční složka, lidově řečeno „bujná fantazie“. 

Kresby jsou spíše představově symbolické a zvířatům či věcem jsou přisuzovány lidské 

vlastnosti. Okolo pátého roku už začínají být v kresbách dětí snadněji poznatelní lidé, stromy i 

domy a v šesti letech je již zobrazení různých artefaktů úplně jasné. Člověk je jeden z prvních 

symbolů, které se dítě snaží znázornit. První grafické podoby člověka jsou založeny na 

dotycích, pocitových a pohybových zkušenostech než na optickém vjemu. Člověk se postupně 

zobrazuje z kruhových útvarů, ke kterým jsou přidány nohy.  

3.3 Schématické období (ve věku 6 – 9 let)  

Děti tohoto věku jsou schopni vytvářet koncept, neboli symbol. Koncept je snadno 

identifikovatelný pro diváka a zároveň můžeme pozorovat vznikající schopnost zobecňování. 

Děti si už uvědomují existenci vnějšího světa a širšího okolí. Typickou metaforou v kresbách 

dětí je frontální způsob zobrazování tzv. en face. Tento způsob je obvyklý hlavně u 

stacionárních a symetrických objektů. Pro pohybující se předměty je naopak typický boční 

předmět (chodící kůň, jedoucí auto, plovoucí loďka). Pokud zadáme dítěti namalovat více 

předmětů jako například auto, člověka a koně, namaluje je zásadně za sebou v tzv. základové 

lince, které říkáme „čára země“. Obdobná čára, která se v kresbách objevuje je „čára nebe“. 

V pozdějším vývojovém stupni můžeme vidět snahu o perspektivní skutečnost a malování 

objektu do půdorysu. 

3.4 Kresebný realismus (ve věku 8 – 12 let) 

Děti se sdružují samovolně do skupin vrstevníků stejných pohlaví tzv. dívčí či 

chlapecké skupiny. Dochází k přesunu z emocionálně fantazijní oblasti k vizuální zkušenosti. 

Tato zkušenost je méně ovlivněna niternými tendencemi a postupně se začíná blížit k vizuálně 

realistickému znakosloví. Konkrétní předměty se stávají trojrozměrnými, a proto se přechází 

od čtvrtky, která poskytuje jen dvojrozměrnost, k iluzi třetího rozměru. K trojrozměrnému 

vyjádření je v tomto věku příhodné zvolit vhodný materiál jako např.: hlínu, dřevo či papír 

pro prostorové papírové modely. Prostor pod základovou linkou se stává zemí a nebe už se 

také nezobrazuje jako čára, nýbrž se začíná jevit jako „roleta nebe“. Děti se snaží znázorňovat 

perspektivu, ale zatím mají problém s chápáním pravidel. Při zobrazování figury přetrvává 

schematika používání geometrických tvarů. Zatím děti nemají cit pro zobrazení pohybu, ale 
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můžeme pozorovat snahu, která se na obrázcích jeví jako tzv. loutkový pohyb. Do tohoto 

období se hapticky či vizuálně zaměřené děti vyvíjejí stejně. V tomto věku můžeme vidět, že 

zejména u nevidomých dětí se nerozvíjí hlavně perspektiva, stále zůstává „čára země“ a „čára 

nebe“. U nevidomých všech věkových kategorií nastává největším problémem převedení 

trojrozměrné reality na dvojrozměrnou čtvrtku. Pokud si nevidomí hmatově „prohlédnou“ 

artefakt, který neznají, je pro ně zcela nemožné ho dvojrozměrně ztvárnit na papír. Je však 

možné pro tuto tvorbu použít materiál, který jim umožňuje znázornit trojrozměrnou iluzi. 

3.5 Pseudonaturalistické období (ve věku 11 – 15 let) 

Toto období nazýváme také pubescence. Nastávají velké individuální rozdíly v 

mentální, emoční a sociální oblasti. Rozvíjí se zejména abstraktní myšlení. Děti zjišťují svou 

neschopnost ztvárnit to, co chtějí a jsou velmi sebekritické. Trojrozměrnost je pochopena a 

vede k tvorbě iluzivních obrázků s lineárně-perspektivními pravidly. Tvorba začíná mít 

osobité rysy. Jinak se vyjadřují hapticky a vizuálně orientovaní jedinci. Porozumění 

perspektivy nemusí být věcí tréninku, hlavně haptický typ má s tímto velké potíže a při tvorbě 

perspektivu nemá nijak v oblibě. Vizuálně smýšlící dítě při kresbě zachycuje záhyby, řasení 

oděvu a pohybující se postavy. Při haptickém přístupu je znatelná absence hloubky a plošné 

používání barev. U adolescentů se často objevují spontánní kresby se zájmem sexuálního 

podtextu a u spíše haptických typů můžeme pozorovat zálibu v karikatuře a v sarkastickém 

znázorňování. Ve srovnání předcházejících etap vývoje můžeme vidět větší vědomí detailu, 

objevování neúplného znázorňování figury, např.: v předním plánu a pouze do pasu. 

3.6 Adolescentní výtvarná tvorba (ve věku 14 – 17 let) 

Tvorba v období dospívajícího člověka dokáže zachytit výtvarné zkratky, stylizovanou 

symboliku, subjektivní pohled na vnější svět a okolí, naturalistický popis uvědomující si 

proporce, zachycení pohybu, práce s detailem, atd., a proto se metodicky při výtvarné tvorbě 

uplatňují hlavně volná témata. Rozdílem od předchozích etap je, že děti pracují hlavně 

intuitivně, kdežto dílo adolescentů je výsledkem estetické volby, rozhodování a předchozí 

poučenosti. 
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4 PRÁCE S NEVIDOMÝMI 

4.1 Člověk se zrakovým postižením 

Těžká zraková vada jistě ovlivňuje podobu života, ale kvalitu života si handicapovaný 

jedinec volí sám. Jsou různé případy ukazující nevidomého člověka jako rovnoprávného člena 

společnosti, který se navzdory svému handicapu dokázal uplatnit. Dva jednici se stejným 

postižením mohou k vlastnímu handicapu zaujmout odlišné přístupy. Celé se to odvíjí od 

skutečnosti mezi objektivním poškozením, které je stanoveno změřenou diagnózou a 

subjektivním poškozením, kde hraje význam emoční rozpoložení jedince, který vyjadřuje 

postoj ke svému problému. 

Vidící člověk často nedává pozornost podnětům, které přicházejí z oblasti jiných smyslů, 

protože podle evropského kontextu jsou „vyšší“ smysly sluch a zrak a „nižší“ čich, hmat a 

chuť. Etika nedovoluje ve společnosti např. při seznamování očichávat či ohmatávat, a 

dokonce i pohled má svůj vyměřený čas a jeho nesplnění či překročení se chápe jako 

neslušné. 

Vzhledem k jasnému handicapu nevidomých dochází k dominanci jiných smyslových 

systémů. U nevidomých dochází ke vzniku tzv. „hmatově-kinestetického sluchového jádra 

senzorické organizace“ (Litvak, 1979), tzn., že se uplatňují nejen podněty přicházející zvenčí, 

ale i podněty vnitřního prostředí organismu, které jsou typické pro haptický typ vnímání. Tyto 

podněty hrají velmi důležitou roli při vzniku představ. V důsledku informačního deficitu je 

tato tvorba představ zpomalena. Haptizace tedy znamená poznávání předmětu na základě 

hmatového vnímání. Musíme tedy brát v úvahu, že zrak je distanční, ale hmat je kontaktový, 

nicméně i zrakově postižený může mít dokonalé zrakové představy na základě nedokonalých 

zrakových vjemů či pamětních zrakových představ. Důraz je však kladen na poznávací 

funkce: slovní popis, pojmové vysvětlení, mimozrakové vnímání, pozornost, paměť, 

představivost, myšlení a řeč. 

4.2 Rozdělení studentů a poznámky k tvorbě 

Rozdělení studentů a poznatky k tvorbě jsou převzaty z dlouhodobé spolupráce a 

výzkumu arteterapeuta Evžena Perouta a jeho studentů. 

Rozdělení studentů není zrovna jednoduché, protože každý nevidomý či slabozraký má 

svoji vadu určitým způsobem specifickou. Nicméně jedno z nejzákladnějších rozdělení 
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studentů se zrakovým postižením je osoby nevidomé, osoby se středním či těžkým stupněm 

slabozrakosti a osoby s lehkou zrakovou vadou. 

4.3 Tvorba nevidomých studentů 

Slepota, neboli amourosa, je charakterizována jako úplný nedostatek zraku. Může být 

vrozená nebo může být získaná, proto je třeba brát zřetel, jestli je slepota diagnostikována už 

od dětství nebo člověk ztratil zrak později. U lidí, kteří ztratili zrak v raném věku, nemůžeme 

počítat s tvorbou vizuálních představ, ale člověk, který oslepne v pozdějším věku, využívá své 

vizuální představy dříve získané. Slepota může být doprovázená zůstávající schopností 

světlocitu, kdy nevidomý dokáže odlišit světlo od tmy. 

Zásadní pro tvoření je zvolit vhodnou výtvarnou techniku. Jednou z nejvíce 

používaných technik při tvoření je reliéfní kresba. Nejčastější je linoryt, ale další méně 

náročnou formou je vyrývání propiskou do papíru, který je podložený měkkou podložkou 

(např. kartonem). Techniku rytí propiskou do papíru vymyslel jeden nevidomý student, který 

se snažil vytvořit ilustraci ke své oblíbené knížce.  

Pokud si dobře prohlédneme reliéfní kresbu dítěte nevidomého a vidomého před 

obdobím vizuálního realismu můžeme vidět shodu v typickém znakosloví. U obou skupin dětí 

se zobrazují stejné principy zobrazování prostoru, času, figur i zvířat. V kresbách je základem 

„linka země“, na kterou se fenomenisticky řadí zobrazené objekty. Avšak typické v kresbách 

nevidomých dětí při tvorbě lidské figury jsou deformace v té části, ve které je postiženo samo 

dítě na vlastním těle. Nevidomé děti většinou kreslí oči jako prázdné kruhy, velké uši, protože 

sluch je pro ně velmi důležitý, dbají na prsty u rukou, jelikož hmat je pro ně jeden z 

nejdůležitějších smyslů. 

U nevidomých není možná v tvorbě perspektiva či mimetický způsob tvorby, ale 

naopak sklápí zobrazované objekty do půdorysů a bokorysů. Velmi zajímavé je, že znázorňují 

výrazné zvuky, podle pocitových zkušeností. Zvuk jedoucího kombajnu nebo houkající 

sanitky, atd. Dalším pravidlem bývá, že zvířata jsou zásadně kreslena v bokorysu, kdežto 

postavy čelně. 
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Petr (1975) je prakticky nevidomý. V dětství mu byl diagnostikován světlocit. Petr 

tvoří kresby reliéfní metodou s převažující fantazijní metodikou (obrázek A1 Vesmírný 

objekt).  Pod odborným vedením zpracoval zadání autoportrét (A2). Na obrázku jsou jasné 

dominující uši (sluch), vlasy, obočí a řasy, které si Petr pamatuje z hmatové zkušenosti. 

Typicky nakreslené jsou oči – prázdné kruhy. Na dalším obrázku (A3), který se jmenuje 

Kombajn, jasně ukazuje na problematiku kombinující úhly pohledu. Zadní část stroje je 

nakreslena v půdorysu a část s řidičem je zachycena v bočním pohledu. „Zašmodrchaná“ 

horní linka znázorňuje zvuk kombajnu.   

A1 Vesmírný objekt 

(E. Perout 2005, Arteterapie se zrakově postíženými , str.62) 
A2 Autoportrét 

(E. Perout 2005, Arteterapie se zrakově postíženými , str.64) 

A3 Kombajn 
(E. Perout 2005, Arteterapie se zrakově postíženými , str.68) 
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Karel (1977) má od narození 

diagnostikovanou vrozenou slepotu. Karel na rozdíl 

od Petra netvořil sám od sebe fantazijní tématiku a 

raději vyčkával, jaké téma mu bude zadáno. 

Základním zadáním bývá zprvu autoportrét (A4), 

který vykazuje stejné znaky jako u Petra. Při dalším 

úkolu na téma Figura (A5) si můžete všimnout 

dominujících uší, dlaní a prstů na obrázku, které 

jasně ukazují na hapticky vnímavého člověka. 

Kresba Slepice (A6) nám díky znázorněnému peří 

napovídá, že Karel má hmatovou zkušenost s peřím, 

kterou pravděpodobně pociťoval při kontaktu s 

drůbeží. Drápy poukazují na paměťovou vzpomínku, 

že ho slepice nejspíše poškrábala.   

   

4.4 Tvorba studentů s těžkou a střední slabozrakostí  

Slabozrakost, neboli stav se zbytkem zraku. Zraková ostrost je snížená a postižený 

rozezná prsty před obličejem i s pomocí brýlí jen ze vzdálenosti asi od tří metrů až těsně před 

A6 Slepice 
(E. Perout 2005, Arteterapie se zrakově postíženými , 

str.74) 

A5 Figura 
(E. Perout 2005, Arteterapie se zrakově postíženými , 

str.73) 

A4 Autoportrét 
(E. Perout 2005, Arteterapie se zrakově postíženými , 

str.72) 
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očima.  Do této skupiny také patří tupozrakost, která zpravidla postihuje jedno oko, na které 

dítě vidí jen velmi málo nebo vůbec. Tupozrakost způsobuje narušení koordinace a vidění 

plastické a hloubkové. Ze sociálně právního hlediska je tento stav označován jako praktická 

slepota. 

Při tvorbě slabozrakých je typická výrazná, pro vidomého tvrdě působící kontura či 

linie. Ty jsou však pro zrakově postiženého nezbytné při zrakové orientaci v kresbě. Vizuálně 

zaměření slabozrací se většinou snaží zachytit atmosféru, vliv světla či náladu s pomocí 

využití barev. Hapticky zaměřený žák bude barvu chápat spíše jako expresivní symbol. 

Ondřej (1967) diagnostikována těžká slabozrakost. Jeho obrázek na téma Sv. Hubert 

(A7) a Zimní krajina (A8) ukazuje kombinovanou techniku fixy a barev. V obrázku můžeme 

vidět tzv. otevřenou formu, která je typická i u nevidomých v reliéfní kresbě. Otevřená forma 

znamená, že linka není dotažena v určitých artefaktech, jako jsou kouřící komíny v Zimní 

krajině nebo tlama troubícího jelena. Tyto momenty znázorňují, že si je tak autor pamatuje 

hmatově, nikoli vizuální konvencí. V obrázku (A7) je jasná barevná expresivita znázorňující 

zvuk, který se line od tlamy troubícího jelena. 
  

  

A8 Zimní krajina 
 (E. Perout 2005, Arteterapie se zrakově postíženými , 

obrázková příloha D6) 

A7 Sv. Hubert 
(E. Perout 2005, Arteterapie se zrakově postíženými , 

obrázková pžíloha D5) 
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4.5 Tvorba studentů s lehkou slabozrakostí 

U uvedené skupiny je možné výtvarné techniky používat bez omezení. 

Příklady prací studentů s lehkou slabozrakostí (A9, A10) 

  

4.6  Braillovo Písmo 

Speciální druh písma určeného pro nevidomé se nazývá Braillovo písmo. Vytvořil ho 

francouzský učitel Louise Brailla, který ve třinácti letech ztratil zrak. Písmo vytvořil úpravou 

francouzského vojenského systému, který umožňuje čtení za tmy. Písmo funguje na principu 

plastických bodu, které čtenář vnímá hmatem. 

Zajímavostí však je, že znaky v Braillově písmu nejsou mezinárodní. Každá země je má 

poupraveny, takže to, co jeden znak znamená v jedné zemi, v druhé zemi může znamenat 

úplně něco jiného. 

Další podstatnou znalostí při práci s Braillovým písmem je fakt, že věta či jedno slovo v 

černotisku přeloženo do Braillova písma může být až pětinásobně delší než původně. 

Abeceda v Braillově písmu a příklad napsané věty (A11). 

A9 
(E. Perout 2005, Arteterapie se zrakově 

postíženými , obrázková příloha E9) 

A10 
(E. Perout 2005, Arteterapie se zrakově 

postíženými ,Obrázková příloha E13) 
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A11Brailova abeceda 
http://www.tyflokabinet-cb.cz/braill.htm 
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5 KOMIKS 

5.1 Hlavní rysy komiksu 

Komiks je jednou z forem uměleckého média. Obsahuje kresby nebo různé formy 

zobrazení, které jsou chronologicky uspořádány. Obrázku či kresbě zachycující jeden určitý 

okamžik se říká tzv. panel a podmínkou pro komiks je, že panely musejí být uspořádány a po 

sobě jdoucí. Převážně bývá doprovázen textem, takže většinou komiks vytváří příběh. 

Typické pro komiks jsou „bubliny“, do kterých se vkládají monology, mluvené řeči či 

myšlenky. Bubliny mohou mít různé vizuální formy. Není však podmínkou, že text musí být 

vložený do bubliny, může být také napsán v obdélnících jednotlivých panelů. Touto formou 

se nejčastěji vyjadřují texty patřící vyprávěči.  

Tradičním rysem komiksu jsou postavy, které kresebně vypadají jako karikatury. Není 

to však podmínkou. Američané své mainstreamové komiksy zobrazují co nejrealističtěji, 

kvůli důvěryhodnosti postav i prostředí, nicméně novým trendem experimentátorů je tyto 

zvyky a tradice v komiksu úmyslně popírat. 

Název „comics“ tzv. počeštěno „komiks“ vzniklo ve 20. století ze slovního spojení 

„comics strip“, tak se totiž nazýval krátký komiks složený pouze z 3-5 panelů. Pokud se na 

konci slova (comix/komix) píše písmeno x, znázorňuje to americký undergroundový komiks, 

který začal být velmi populární v 60. a 70. letech minulého století. 

5.2 Stručná historie komiksu 

První proužky, tzv. stripy, se začaly objevovat v amerických novinách. Americká 

historie trvá jen několik století, a proto tam, kde chyběla fakta, vznikaly mýty a z nich se pak 

staly „stories“. Klasická americká mytologická postava je „správňák“, muž, který má ten 

správný charakter a bobuje za ty správné americké ideály jako je svoboda a spravedlivost. 

Spousta amerických měst považuje za toho správného muže svého šerifa a tam, kde tomu tak 

nebylo, vznikaly příběhy o městech, jako je Metropolis, které má svého Supermana nebo o 

Gotham City, které má svého Batmana a tito „správňáci“ tam udržují pěkně pořádek. 

První začátky komiksu vznikaly v letech 1896-1937. Na sklonku 19. století se v USA v 

nedělních novinových přílohách začalo objevovat Žluté dítě od Richarda F. Outcaulta (A12), 

které bylo průkopníkem prvních komiksových stripů. Žluté dítě se „narodilo“ v Hearst New 

York American 16. února 1896 a o rok později už byly příběhy Žlutého dítěte vydávány jako 

samostatná příloha Sunday Journal za 5 centů jeden výtisk. 
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 A tak se zrodil nový žánr, který 

produkovala až do 30. let mnohá vydavatelství 

jako přílohy s kreslenými příběhy. 

Další ikona, která vznikla, bylo žertovné 

zvířátko Crazy Cat, které vycházelo v novinách 

The Family Upstairs. Chicago American, zase 

zvedlo svoje výnosy díky komiksu Mutt a Jeff. 

Noviny tento komiks vydávaly na pokračování a 

tak „donutily“ čtenáře k pravidelnému odběru. 

Comic Monthly (Komiksový měsíčník) byl první 

specializovaný časopis na komiksy, který vznikl v 

roce 1922. Od té doby komiksů přibývalo více a 

více, protože lidé milovali kreslené příběhy 

Tarzana od výtvarníka Hala Fostera nebo Mickey 

Mouse od Disneyho. 

Roku 1933 byl v Estern Color v New Yorku založen první komiksový časopis 

moderního stylu, který vyprávěl příběhy Mutta a Jeffa, Joe Palooka nebo Regular Fellas. 

Enormní úspěch zdvihl náklad až na 25 000 výtisků a přitáhl pozornost mnoha solventních 

inzerentů, a tak vznikl další až sto stránkový magazín. Z dílny Estern Colors opět vzešel nový 

nápad, a to vydávat komiksové časopisy samostatně, tedy už ne jen jako novinové přílohy. 

Famous Funnies, Series 1 od Estern Colors bylo tak populární, že za více jak dvacet let vyšlo 

216 sérií v nákladu 200 000 výtisků. Dále v novinách a časopisech vznikali noví hrdinové 

jako Flash Gordon, Terry a piráti či Dragoon Lady.  

5.3 Zlatá éra superhrdinů 

Poprvé postavu Supermana představil ve svém kresleném příběhu roku 1933 Jerome 

Siegel. Tehdy byla postava ještě zločincem a nic nenasvědčovalo její budoucí oblibě. Sigel ve 

spolupráci s výtvarníkem Josephomem Schusteromem ze Supermana udělali hrdinu, a to se 

později velmi vyplatilo. Mnoho společností jejich příběh odmítlo a nejspíše toho dodnes litují. 

Společnost DC (Detective Comics) odkoupila práva na Supermana za 130 dolarů. První díl 

Supermana, jako mimozemšťana se super schopnostmi schovávajícího se za identitu novináře 

Clarka Kenta, byl vydán ve 200 000 výtiscích po 10 centech. Sedmý díl se však už tiskl v 

půlmilionovém nákladu. Komiks Supermana byl v té době úspěšný hlavně vzhledem k 

A12 Žluté dítě 
http://140anosdequadrinhos.files.wordpress.com/

2008/10/180px-yellowkid.jpeg 
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tehdejší situaci. Lidé byli znavení hospodářskou krizí a byli vděčni za jinou realitu než tu, 

kterou jim poskytoval život. Tak se Superman brzy a lehce dostal do médií v celém USA. 

Díky úspěchu Superman dostal jako první superhrdina svůj vlastní titul „Action Comics – 

Superman“. V roce 1940 se Superman dostal i do rádia. Tou dobou se ještě nevyznačoval 

žádnými super schopnosti jako rentgenový pohled či super sluch. Superman tehdy neuměl 

dokonce ani létat, pouze uměl dobře skákat a chytal zločince a podvodníky. Dokonce chytil 

Stalina s Hitlerem a přivedl je do Ženevy před mezinárodní soud a tím se pokusil ukončit 

druhou světovou válku. 

Tehdy se mnoho kreslířů a scénáristů snažilo zbohatnout tím, že přijdou s novou 

postavou, která bude konkurovat Supermanovi. V roce 1939 se objevil Batman od kreslíře 

Boba Kanea. Tento kreslíř se nechal inspirovat renesančními kresbami létajících strojů od 

Leonarda da Vinciho. Za skrytou identitu může Batman poděkovat scénáristovi Billu 

Fingerovi, který postavu umístil do Gotham City, města všemožných zločinců. Batman na 

rozdíl od Supermana nedisponoval žádnými super schopnostmi, snad kromě možnosti porazit 

ho. 

Svět komiksu zažíval rozkvět hlavně v období druhé světové války. Tou dobou 

existovalo asi 400 postav, založených na chlapíkovi v plášti. Svět kreslených postav se 

natrvalo změnil. Namísto obyčejných lidí nastoupili superhdinové a superbytosti se 

superschopnostmi, kteří se výrazně odlišovali od běžné americké populace. 

5.4 Krize: Kodex komiksu 

Odehrávají se padesátá léta a období krize. Vydavatelé se předhánějí, snaží se vydělat, a 

tak čtenářům nabízejí stále nové žánry. Doba přinášela hlavně romantické, westernové, 

hororové, krimi a dokonce i porno komiksy. V roce 1954 byl americkou vládou vyhlášený 

Comics Code Authority, který reguloval obsah komiksů. Vláda měla strach z 

nekontrolovatelného rozvoje komiksu a chtěla komiks zachovat jako zdravou formu zábavy. 

Toto nařízení udělalo „čistku“ v komiksovém světě a poškodilo většinu sérií a komiksů. 

Mnoho postav tak zůstalo na úrovni kreslených pohádek pro děti. Vydavatelé tak začali 

krachovat a dokonce i Estern Colors nepřežilo tuto dobu. 

5.5 Rozvoj nových superhrdinů 

Na přelomu 60. let se rozvíjel velký zájem o vesmír a rostla popularita sci-fi. Tento fakt 

se odrazil i v komiksových příbězích, které byly plné vesmírných vetřelců, robotů a 



Anna Kopková  červen 2014   

31 

 

vynálezců. Tou dobou měla společnost Marvel Comics velké problémy a hrozil ji krach. 

Jedinou šancí jak se zachránit je přijít s něčím novým a znovu zaujmout čtenáře. V roce 1961 

vytvořil Jack Kirby a Stan Lee první sešit Fantastic Four, který měl ohromný úspěch a 

vyzdvihl firmu do výšin. Pro Marvel Comics je to signál, že tohle je ta správná cesta. Za 

nedlouho tedy následuje představení Hulka a ihned po něm revolučního X-Mana. Firma 

dodnes prosperuje a patří mezi největší komiksová vydavatelství na světě.  

V roce 1963 se objevuje absolutně nový typ postavy, tzv. Spiderman. Obyčejný 

chlapec, kterého pokouše radioaktivní pavouk a on získá neobyčejné schopnosti. Dalším 

superchlapíkem, kterého bylo nutno oživit během 2. světové války, byl Captain America od 

jmenovaného tvůrce Stana Leea. V době květinových dětí se pak objevuje Doctor Stange, 

symbol psychedelických úletů hnutí hippies. Oblíbeným komiksem mezi vysokoškoláky byl i 

poměrně kultovní Silver Surfer. Komiks se tak dostává z poklesového žánru a proniká 

hlouběji do masové kultury. 

V 80. letech byly populární filmy i televize a je nevyvratitelné, že komiks inspiroval 

mnohá filmová díla. Nicméně tento televizní rozvoj inspiroval i nová díla komiksů, a tak 

dnešním divákům není už vlastně jasné, co bylo dříve – film nebo komiks. 

Většina superhrdinů dostala na filmovém plátně lidskou podobu, aby se s nimi diváci 

mohli ztotožnit. Komiks tak odstartoval kariéru mnoha začínajících herců a hereček. 

5.6 Český komiks 

V meziválečném období vznikaly v hojné míře české seriály, vycházely humoristické 

listy či časopisy jako Paleček nebo Šípy. Většina z nich byla francouzského či amerického 

původu, ale roku 1924-1925 v nedělní příloze Českého slova uvedl Josef Lada komiks na 

motiv Haškova Švejka. V týchž letech vyšla kniha Šprýmovné kousky Františka Vovíska a 

kozla Bobeše. Stále více se objevují komiksy v časopisech pro děti (Malý čtenář, Punťa, 

Kašpárkovy noviny, Srdíčko), příběhy o psech Punťovi a Kiki a Kuře Napipi.  

Ondřej Sekora (1899-1967) byl český žurnalista, spisovatel, kreslíř, grafik, ilustrátor a 

karikaturista, který vdechl život do českého komiksu tím, že vdechl život sympatickému 

mravenci s červenou puntíkatou mašlí. Ferda Mravenec byl postavičkou v kreslených 

seriálech pro dospělé, které se poprvé představily v Lidových novinách roku 1932. Ferda 

Mravenec a jeho pověstná práce všeho druhu se stala nesmrtelnou hláškou až dodnes. Ferda 

si ví vždy rady a je vynalézavý, nebojácný na rozdíl od svého kolegy brouka Pytlíka (1939).  

Brouk Pytlík je však takový nešika, který sice všechno ví, všechno zná, všude byl, ale jen 



Anna Kopková  červen 2014   

32 

 

teoreticky. Sekorovy příběhy byly zábavné a zároveň poučné, protože parodovaly lidské 

chování v ohrožení. Lidem se líbili příběhy Ferdy Mravence hlavně proto, že Sekorovy 

ilustrace byly blízké stylu animovaného filmu. 

Dalším fenoménem byly hlavně chlapecké příběhy pětičlenné party Rychlých šípů od 

Jaroslava Foglara z roku 1938. Jaroslav Foglar vytvořil Rychlým šípům scénář a první ilustraci 

časopisu nakreslil Jan Fischer. Druhou sérii pak už výtvarně vytvořil Marko Čermák a po roce 

1941 některé díly nakreslil Bohumír Čermák a Václav Junek. V socialistické době však bylo 

vydávání komiksu velmi často zastavováno. 

V 50. a 60. letech vycházely komiksy v některých časopisech jako třeba Pionýr, ABC 

mladých techniků a přírodovědců, Mateřídouška. Vznikla i řada komiksů pro menší čtenáře 

jako například Čtyřlístek, který doposud existuje. Text pro čtveřici zvířecích hrdinů napsali 

Ljuba Štíplová, Hana a Josef Lamkovi, Jiří Poborák, Karel Ladislav a ilustrátor a kreslíř 

Jaroslav Němeček. V 70. letech začal být i u nás zájem po sci-fi tématice, a tak vznikla 

Dobrodružství Johna Cartera na motivy románu E. R. Burrougse.  

V roce 1989 se objevila Kometa (1989-1992). Tento časopis obsáhl tematický širokou 

škálu komisů. V časopise se objevil Jaroslav Foglar a Modrá rokle či Chata v jezerní kotlině, 

dále Kája Saudek a Tajemství zlatého koně. Nechyběly ani komiksové adaptace na Válku s 

Mloky od Karla Čapka. 

V roce 1976 se na českém trhu objevil i Asterix a Obelix od francouzského spisovatele 

René Goscinnyho a kreslíře Alberta Uderzo. Komiks paroduje dějinné události s laskavým 

humorem. Příběhy jsou plné bájného vyprávění a historických postav. Goscinny 

charakterizoval tento příběh vtipnými slovními hříčkami jako například Majestatix,druid 

Panoramix, atd. 

Typickými rysy dětského komiksu jsou neměnná atmosféra, jasné rozdělení dobra a zla, 

zápletka má vždy šťastný konec, hrdinové nestárnou a mají jasně daný charakter osoby. 

 „Comicsu coby masovému žánru je na základě mnoha výzkumů a studií přisuzován 

dokonce jistý civilizační vliv.“(http://www.komix.kvalitne.cz/his.htm). 

  

http://www.komix.kvalitne.cz/his.htm


Anna Kopková  červen 2014   

33 

 

6 PRAKTICKÁ ČÁST 

6.1 Naivní představy 

Samozřejmě jsem do tohoto projektu skočila rovnýma nohama, aniž bych znala 

veškerou problematiku. Vědět dopředu všechna úskalí, která mi budou tuto práci 

znemožňovat, nevím, zda bych si to nerozmyslela. Ba né, šla bych do toho znovu, protože, i 

když to možná nevyjde, poznala jsem během práce na bakalářské práci lidi, kteří stojí i za 

případný neúspěch a změnili navždy můj pohled na život. 

Velkou inspirací bylo pro mne zhlédnutí dokumentu o neobyčejném výtvarném světě 

nevidomých, který nese název Šestnáct hadů na hlavu. V tomto dokumentu zakladatel 

slepeckého muzea v Brně dříve prohlásil, že člověk od narození nevidící není schopen se 

samostatně výtvarně vyjadřovat bez odborného vedení. Výtvarníka Štěpána Axmana toto 

tvrzení zaskočilo. Nechápal, proč by to bylo zcela nemožné. Slepotu nebral jako handicap, 

naopak ji vnímal jako mnohem otevřenější a intenzivnější formu vnímání okolního světa. Ve 

spolupráci se svými přáteli a po trpělivé práci s nevidomými vytvořil originální techniku 

hmatového modelování takzvanou Axmanovu metodu Šestnáct hadů na hlavu, kdy nevidomý 

je schopný pracovat sám bez odborného vedení. Tento emotivní dokument mne povzbudil v 

domněnce, že možná můj projekt bude hodně komplikovaný, ale nemůže být nemožný. 

Ilustrovaných knih pro nevidomé děti je 

velmi málo. Pokud nějaká rodina s 

nevidomým dítkem nějakou takovou knihu 

vlastní, je to většinou ručně vyrobený 

originál, který si střeží jako oko v hlavě. Do 

škol pro nevidomé se většinou vyrábějí 

ilustrované slabikáře, mapy, učební pomůcky 

nebo domovní znamení, která pomáhají 

rozpoznat nevidomým nejčastěji 

navštěvované budovy. (A13 domovní 

znamení u Tří srdíček, A14 auto) Ani tyto 

školy však nepřekypují „haldami“ 

ilustrovaných pohádek. Moje vyzvídání mezi 

nevidomými a vyčerpávající „googling“ mi 

potvrdili, že komiks pro nevidomé ještě nikdo 
A13 U 3 červených srdíček 

(KTN 2012,Domovní znamení staré Prahy svazek 1, str.18) 
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nikdy nevyrobil. Říkám si skvělá 

příležitost, tohle na trhu chybí. Byla jsem 

nadšena, jaké krásné téma jsem si zvolila, 

ale už jsem si nepoložila podstatnou 

otázku, proč tento druh zábavy ještě 

nikdo nikdy nevytvořil. Postupem 

nezdařilých zkoušek a výzkumu jsem 

začala chápat, že moje ambice na 

vymyšlení úplně nového komiksu během 

doby pět měsíců, jsou opravdu 

přemrštěné. Naštěstí se ukázalo, že nejsou 

úplně nemožné.  

  

A14 auto 
KTN 2014, Kalendář automobilů 
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6.2 První poznatky 

Navštívila jsem nevidomou knihovnu a tiskárnu, která se nachází v Praze v Krakovské 

ulici. Personál knihovny i tiskárny byl ke mně velmi vstřícný. Seznámila jsem se zde s 

reliéfním grafikem Davidem Linekem, který mi ukázal své práce a také slabikář pro nevidomé 

děti (A15 kuřátko, A16 Pampeliška). Věděla jsem že, kresba bude muset být jednodušší a 

schematičtější, ale až tak moc?  Další problém, který vyvstal, byly finance. Pro vytištění 

reliéfního obrázku, je třeba vyrobit matrici 

(formu), která se pak používá pro tisk. 

Tudíž samotný výtisk komiksu by nebyl 

drahý, ale vyrobení matrice je velmi 

nákladné. Zhotovit takovou matrici není 

rovněž jednoduchá záležitost. Pan David Linek 

mi sdělil různé způsoby vytváření matric a i 

jednotlivé problémy u každého způsobu 

výroby. 

Většina matric byla dříve kovová, ale 

když kovovou matrici vytlačíte do papíru či 

plastu vícekrát, obrázek na kovové matrici se začne deformovat. Po několika letech přišel na 

způsob, který jsem slíbila nezveřejňovat, kvůli zachování originality jeho práce. Reliéfních 

grafiků zabývajících se touto problematikou je velmi málo a každý si své osvědčené metody 

střeží jako oko v hlavě. Proto většina dětských ilustrovaných knížek je po domácku vyrobena. 

Obrázky ze soutěže Tactus A17, A18, A19. 

 

A15 kuřátko 
(KTN, Slabikář pro nevidomé) 

A16 Pampeliška 
(KTN, Slabikář pro nevidomé) 
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Přišla jsem domů lehce zdeprimována zjištěním tolika nových přitěžujících informací. Ležím 

v posteli a přemýšlím, že, i kdybych vymyslela onen komiks, na realizaci nebude nejspíše 

dostatek financí. A doba, za kterou musím komiks vymyslet, je rovněž šibeniční. Zkušení 

pracovníci vymýšlejí nové způsoby, jak předat informace nevidomým i několik let. Mám 

plnou hlavu pochybností, zda to zvládnu. Ze špatné nálady mě vytáhnul telefonát od mé 

kamarádky, která moje rezignování zavrhne: „Hele to téma je nejen silný, ale moc zajímavý! 

Neříkej, že to nejde a začni něco dělat, zkoušet. Uvidíš, že pak to vyjde… prostě BOJUJ!“  

Hned druhý den jsem zašla do obchodu Comix Point. Zahlédla jsem svojí oblíbenou 

pohádku z dětství, kocoura Garfielda. Jedná se o černobílý komiks, který má krátké stripové 

vtipy tvořící jednoduché příběhy. Zůstávám v terénu a jdu se podívat do Tyflo pomůcek. 

Chodím po obchodě a koukám, co by se mi tak k vytvoření komiksu hodilo. Zahlédnu 

tubičky, které vypadají jako barvy na okno, se kterými jsem kreslívala jako malá. To by stálo 

za zkoušku, barvy přece nechávají reliéf. Koupím dvě barvičky a jedu domů plná elánu z 

A17 ilustrace ze soutěže Tactus 
http://tactus-cz-2013.wz.cz/tactus_cz_2013/ 

A18 ilustrace ze soutěže Tactus 
http://tactus-cz-2013.wz.cz/tactus_cz_2013/ 

A19 ilustrace ze soutěže Tactus 

http://tactus-cz-2013.wz.cz/tactus_cz_2013/ 
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nových nápadů. Prohlídnu si pro inspiraci Garfielda, stahuju abecedu v Braillově písmu a už 

se chystám začít kreslit. Přemýšlím, co mám tak znázornit. Co si vlastně můžu dovolit v 

kresbě??  

Dochází mi, že spoustu artefaktů nevidomí nemůžou poznat, protože neexistuje 

příležitost, jak si je osahat. Jako například sněhovou vločku, déšť, mrak, atd. Zkouším tedy 

překreslit Garfielda tak, jak vypadá v originále. Dodělávám drápy a fousky, z teoretických 

informací si říkám, to je to, co si na kočce budou nevidomí nejspíše pamatovat. Uvidíme, 

jestli poznají, o jakou pohádkovou postavičku se jedná. Písmo píšu od ruky, teď vím, že to byl 

dost troufalý čin. Tentýž týden uháním nevidomého Radima a Nelinku, aby moje výtvory 

ohodnotili (A20). První obrázky nemají úspěch. Ani jeden nepoznává, že se jedná o kočku, 

natož o Garfielda. Jenže oni vlastně nevědí, jak Garfield vypadá! Vědí jen, že je to kočka. 

Pozitivním zjištěním mého prvního pokusu však bylo, že barva zanechává hmatem 

rozeznatelný reliéf.  

6.3 Úspěšné zkoušky 

Znovu si prohlížím obrázky ze slabikáře pro děti a zkouším tedy něco mnohem 

jednoduššího (A21 John a Garfield). Tady až na pár maličkostí slavím úspěch. Chlapecká 

postava s mašlí, působila na nevidomé nahatě, proto volím kluka s tričkem a kraťasy. 

Garfieldův velký ocas mátl dojmem, že se jedná o druhou hlavu. Problém, který jsem vůbec 

neočekávala, byly Garfieldovy čtyři nohy, proto volím raději jen dvě. Snažila jsem se ztvárnit 

kočičí postavu s pruhy, které měly vytvářet dojem, že jde o kočku mourovatou. Dále jsem 

zkoušela, jaké grimasy v obličeji nevidomí rozpoznají (A22 Grimasy). Tato zkouška mi 

A20 John a Garfield 
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ukázala, že každý nevidomý je odlišný. Někdo je spíš na matiku, někdo na hudbu a někdo 

zase na kresbu. Ti nevidomí, kteří se alespoň trochu zajímají o výtvarnou činnost, rozpoznali 

skoro všechny obličeje bez problémů. Radim zprvu uznal, že obrázky nikdy nebyly jeho 

hobby, že on je spíš přes hudbu. To se také potvrdilo u rozpoznávání grimas v obličejích. 

Většina nevidomých rozpoznávala i linie obočí a jasně rozpoznávali různé křivky úst, které 

měly jasně ukázat, o jakou náladu se jedná. Radim byl zrovna ten případ, kdy rozlišil pouze 

usmívající se obličej a smutný obličej. U všech ostatních byl velmi zmatený. Přemýšlela jsem, 

jak tedy ztvárnit různé nálady, když každé dítě je unikát. Sami rodiče znají svoje děti nejlépe 

a vědí, co dokáží dobře rozpoznat. Proto vyjádření nálad v obličejích nebo jiných detailů 

nechám domalovávat rodiče či vidomé sourozence tím, že doplním komiks nějakou menší 

tubičkou reliéfní barvy.  

Hlava Batmana byl jen pokus, který nikdo nepoznal. Není divu, když neexistuje veřejně 

zakoupitelná kniha pro nevidomé s ilustrací Batmana.  

A21John a Garfield 
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A22Grimasy  
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6.4 Vytváření komiksu 

Začala jsem vytvářet první zkoušky samotného komiksového příběhu. Zvolila jsem 

čtverečkovaný papír, kvůli přesnosti kresby Braillova písma. Zkusila jsem rozkreslit pár 

vtipných panelů z komiksu Garfield. Nezbytné bylo je vhodně interpretovat, aby byly snadno 

pochopitelné pro nevidomé. Velkou neznámou pro mě byly bubliny, které ke komiksu 

neodmyslitelně patří. Zkusila jsem je tedy také zapojit. Vznikl dvanáctistránkový komiks. 

Říkala jsem si, že je to docela málo obrázků, ale jako vzorek to stačí. Ukázalo se, že  vidomé 

dítko by tento symbolický komiks nezaujal a věnoval by mu maximálně pět minut. Nevidomý 

Radim „četl“ komiks asi hodinu a Nelinka se mu věnovala přes půl hodiny (A23).  

 

A23 

Prvním problémem byla moje velikost Braillova písma. To zdržovalo nejvíce. Jedno 

písmenko se skládá ze šesti teček (obr. Braillova písma str. 27) a jednotlivé sousedící tečky 

jsou od sebe vzdáleny 0,3 mm. Takže písmenko na výšku má maximálně 0,6 mm a na šířku 

0,3 mm. Jenomže moje šablona normovaného čtverečkovaného papíru, měla od sebe tečky 

0,5 mm. Písmenko tudíž bylo větší a pro velikost čtecího ukazováčku až příliš rozsáhlé.  

Druhým problémem bylo samotné pochopení bublin. Když jsem však vysvětlila jejich 

význam, nevidomé to velmi zaujalo a čtení textu v bublinách je pak velice bavilo. V žádné 

knížce pro nevidomé totiž bubliny nebyly ještě použity. Bylo však nezbytné zapojit do 

komiksu vysvětlivky křivek bublin. Jestliže je bublina rovnou linkou, postava říká text nahlas. 

Jestliže je použita jiná křivka, text v bublině je myšlenka. Od každé bubliny vede navádějící 

zobáček, aby nevidomí jasně poznali kdo, co říká.  

Dále jsem zjistila, že interpretace komiksu byla moc statická a nevidomé poměrně 

nudila. Postavičky byly moc malé, aby jim byl v obličeji rozeznán pocitový výraz. Uvědomila 

jsem si, že si můžu dovolit postavy více rozhýbat a zapojit více pohledových variant.  Na 

všech těchto chybičkách jsem se do příště poučila.  
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Nejpodstatnějším problémem ale bylo zachytit v komiksu vtip. Vizuálně vtipné stripy 

fungují jen, když je člověk vidí rychle za sebou. Hmatové čtení je mnohem pomalejší a vtip se 

tedy vytrácí. V částech, které měly být vtipné, se nevidomí vůbec nesmáli a zaujaly je pro 

mne banální věci. Radima třeba pobavilo, když chyběla čára země (kterou jsem zapomněla 

namalovat) a on měl z postav na obrázku dojem, že levitují. Nelinka se rozesmála na konci 

komiksu u posledního obrázku velkého Garfielda (A24). Vysvětlila mi, že jí nejvíce pobavil 

ten „oooobrovskej“ Garfield.  

A24 Garfield 
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6.5 Relativně fungující komiks 

Snažila jsem se tedy vydat hmatovou cestou, což pro mne byl velmi nelehký úkol, 

vzhledem k tomu, že jsem „svázaná“ vizuální realitou. Nedá se ale svítit, stále bojuju. 

Vytvořila jsem si tedy vlastní čtverečkovanou šablonu tak, aby vyhovovala Braillovu písmu. 

To už se četlo mnohem lépe, ale finální verze bude potřeba vytisknout v nevidomé tiskárně, 

tak aby Braillovo písmo bylo přesné. Na začátek komiksu jsem zapojila vysvětlivky týkající 

se bublin a hlavních hrdinů. Komiks jsem pozměnila a spíše než na děj komiksu jsem se 

zaměřila na hmatově zajímavé maličkosti. Děj komiksu jsem ještě více zjednodušila a naopak 

jednotlivé obrázky rozkreslila do více panelů tak, aby v určitých situacích byl zachycen 

hlavně obličej postavy (A25). Tato forma už Nelinku pobavila natolik, že by si ji dobrovolně 

„prohlídla“ ve volné chvíli. Radim také uznal, že tato verze mu přišla mnohem více zábavná. 

HEUREKA!  

Když vyzvedávám Nelinku ze školy, prosí mě, jestli bych jí nějaké zkoušky komiksu 

nemohla půjčit domů. Vyprávěla o mně a mém projektu svým učitelkám a kamarádům a oni 

by moc chtěli vidět, jak takový komiks vypadá. Nadšeně souhlasím. Vyvrací se moje obavy, 

že vytvářím nějakou „blbost“, která nebude nikoho zajímat. Komiks ještě není zcela hotový a 

A25 Vyděšený John 
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už je o něj poměrně zájem a narůstá zvědavost potencionálních čtenářů.  

6.6 Forma pro vidomé 

Vytvoření pilotního dílu komiksu je poměrně drahé. Při sériové výrobě jsou však 

náklady markantně nižší. Nicméně je nutné, aby prodej komiksu pokryl alespoň svoji vlastní 

výrobu. Bylo by tedy dobré vytvořit komiks tak, aby se rozšířil i mezi zbytek populace a 

hlavně tedy mezi ostatní děti. Vidomé i nevidomé děti se přeci do 8-12 let vyvíjejí stejně. 

Mají podobným projev při kreativním tvoření. Nastává tedy zlom. Komiks bude sloužit 

vidomým i nevidomým dětem do třinácti let věku. Takto symbolická kresba však vidomé děti 

nemůže zaujmout dostatečně dlouho. Vyrážím načerpat inspiraci. Čirou náhodou objevuji 

fosforeskující barvy na okno. Tato barva dělá velmi úhlednou linii a zároveň ve tmě svítí. 

Vzpomněla jsem si na své dětství a plno světélkujících nálepek duchů či jiných postaviček, 

které jsem měla všude po pokoji. Vždy, když jsem usínala, prohlížela jsem si je a v mé hlavně 

se odehrávaly úžasné příběhy, které může vymyslet jen bujná dětská fantazie.  

Jako dítě mě velmi bavilo hrát si s plastovými tyčinkami, které po zohýbání svítily 

různými barvami. Vlastně mě zajímalo vše, co bylo skryto, zakázáno, nebo ve tmě svítilo. 

Takže základem, aby komiks nadchnul vidomé děti, bude dotvořit zbylou ilustraci UV fixem. 

Zhotovila jsem pár obrázků. Kombinovala jsem reliéfní fosforeskující barvu a doilustrovala 

volné části papíru UV fixem. Po zhasnutí světla na mě krásně svítil reliéf, který je čitelný pro 

nevidomé. Když jsem posvítila malou UV baterkou, vynořila se tajná ilustrace, která při 

běžném světle není vůbec viditelná. Podaří se mi tak propojit dvě rozdílné formy zpracování 

komiksu? Dokážu dostatečně zaujmout děti nevidomé i děti vidomé?  

6.7 Výroba 

Pilotní komiks jsem vyrobila jako leporelo. Až si děti s komiksem dostatečně vyhrají, 

mohou ho použít jako ohrádku pro svá domácí zvířátka (křečky, morčata, myšky). Takovou 

zkušenost z dětství má mnoho mých kamarádů. Jako materiál jsem zvolila bílý pololesklý 

karton o tloušťce 1,5 mm, dostatečně silný, aby vydržel dětský nápor. Na bílé barvě je krásně 

za tmy vidět UV fix. Pololesk je zvolen kvůli hmatovému „prohlížení“. Děti mají často 

upatlané ruce a díky pololesklému povrchu vydrží déle neposkvrněn.  

Pokud má komiks zaujmout, pak je potřeba ztvárnit reliéfní linku čistě. Je tedy 

nevhodné ztvárnit celý komiks ručně barvou na okno. Zvolila jsem tedy samolepící fólie, 

které dobře přilnou na povrch pololesklého kartonu. Původně jsem zamýšlela zhotovit 



Anna Kopková  červen 2014   

44 

 

postavy barevně, ale nakonec jsem zvolila černou barvu. Komiks tak působí celistvěji a 

zároveň je tvrdá linka výborně viditelná pro slabozraké děti. Většina nevidomých dětí se 

nerodí úplně nevidomá, ale převážně středně či těžce slabozraká a o zrak přicházejí až 

v průběhu dospívání. Tyto děti si prohlížejí obrázky jak reliéfně, tak si případně obrázek 

přiloží dostatečně blízko k obličeji. Černá linie je pak velmi dobře viditelná.  

Fólie byla však příliš tenká (pro hmat splývající), a tak je obrázky postaviček nutné 

vytvářet ze dvou vrstev fólie. Aplikace není vůbec těžká za pomoci přenosné fólie. Bubliny 

byly vytvořeny v nevidomé knihově také do samolepící fólie s texty v Braillově písmu. Aby 

je přečetly i vidomé děti, tak nad každé Braillovo písmeno bude napsáno písmeno v černo-

tisku. Tak si zejména slabozraké děti, mohou trénovat Braillovo písmo a zároveň si text 

přečíst v černotisku. Aby černobílé provedení komiksu nepůsobilo příliš smutně, volím při 

vazbě leporela veselé barvy. Profesionální zhotovení ilustrace přenechávám absolventce 

Grafického designu na Západočeské univerzitě v Plzni slečně Karolíně Strykové.  

6.8 Marketing 

V případě vzbuzení zájmu ze strany základních škol pro nevidomé, knihovny pro 

nevidomé či veřejnosti by tento komiks mohl mít slibnou budoucnost. Komiks by mohl být 

prodáván jak po internetu, tak zároveň v kamenných obchodech. Za předpokladu vhodné 

propagace a marketingu je možnost sponzorské podpory výrobců fosforeskujících barev na 

okno a UV baterek. Tyto výrobky si zákazník může zakoupit dobrovolně, a to z toho důvodu, 

že není nutné tuto přílohu kupovat ke každému komiksovému výtisku. Záleží na tom, jak moc 

bude zákazník používat UV baterii a kolik barvy spotřebuje na jedno komiksové vydání. 

Sériová výroba by měla prodejní cenu snížit na „lidově dostupnou“.  

Suma samotného komiksu, UV baterky a barvy by měla být kalkulována tak, aby 

pokryla výrobní cenu a popřípadě navýšila finanční dotace neziskových organizací 

spolupracujících s nevidomými.  

Komiksové náměty mohou být libovolné. Jelikož nevidomým nejsou přizpůsobeny 

všechny pohádky k hmatovému prohlížení, byla by vhodná spolupráce s autory jednotlivých 

pohádkových postav. Pilotní díl multifunkčního komiksu Garfield a John: Myši v domě není 

určen bez souhlasu autorských práv k sériové propagaci. Jedná se tedy pouze o seznámení 

veřejnosti s novou a zábavnou formou komiksu. Tímto způsobem a zjednodušenou 

interpretací by tak mohl být představen nevidomým např. Kačer Donald, Batman, Tom a 
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Jerry, atd. Je mnoho pohádkových či komiksových postav, které nevidomí znají z vyprávění, 

ale neměli možnost se setkat s jejich hmatovou knižní ilustrací. 
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7 ZÁVĚR 

Výsledkem mé práce bylo tedy vydání multifunkčního komiksu hlavně pro nevidomé, 

slabozraké, ale i vidomé děti. Tento komiks s názvem Garfield a John: Myši v domě je novou 

formou zábavy, který se na trhu zatím nevyskytuje. Předpokládaná věková kategorie, kterou 

by komiks mohl zaujmout, jsou vidomé i nevidomé děti do třinácti let věku.  

Komiks nazývám multifunkční zejména proto, že díky jednoduché lince může fungovat 

jako omalovánky. Je přizpůsoben k jednotlivým požadavkům nevidomého dítěte. Nejtěžší 

formou hmatového čtení je pro děti rozpoznávání grimas obličeje. Obličeje tedy budou pouze 

předtištěné černotiskem a rodiče mohou po vlastním uvážení obličeje obtáhnout reliéfní 

barvou nebo vymyslet úplně jiné. Kdo jiný totiž zná lépe schopnosti a hranice svého dítěte 

než vlastní rodič. Kresba reliéfní barvou pro nevidomé nebyla v této formě ještě nikde 

představena. Nevidomí ji využívali pouze k označování např. spínačů na spotřebičích či u 

různých elektronických ovládání, nikoliv k hmatovému čtení. Kreativní rodiče tak mohou 

sami vytvářet jiné komiksové příběhy, ilustrace k oblíbeným knihám či třeba obyčejné 

omalovánky. 

Zájem o komiks by mohlo podpořit i zapojení bublin v obrázcích. Tato pro vidomého 

člověka zdánlivě banální věc, nevidomé děti nesmírně nadchla. Komiksové bubliny totiž ještě 

nebyly použity v žádné veřejně dostupné ilustraci pro nevidomé. 

Vizuální zpracování je vytvořeno tak, aby zaujalo i vidomé děti. Je to zajímavě zvolená 

forma ilustrace. Použitím fosforeskujících barev a UV fixy se nejedná se o převratný objev, 

ale zvolení kombinace jednoduchých technik, které takto ještě nebyly využity. Tak budou obě 

skupiny (vidomých i nevidomých) v této komiksové formě obohaceni o nové zážitky. 

Konceptem tohoto komiksu je propojit dva světy. 

Svět vidomých a svět nevidomých. 

Prostředí světla a tmy. 
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