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Úvod 

Po roce 2000 se v České republice začíná pomalu rozplývat představa, že komiks rovná se 

Superman nebo Čtyřlístek. Aktivně v současnosti působí tzv. Generace nula, tedy generace 

autorů, která byla, na rozdíl od generací předešlých, formována porevolučním přísunem 

domácích i zahraničních komiksů. Nezanedbatelný vliv na kultivaci publika v oblasti komiksu 

mají také sdělovací prostředky. Nejedná se přitom pouze o tematicky zaměřené fanouškovské 

časopisy, ale o periodika určená pro širší veřejnost a soustředěná na širší okruh zájmů. Tradiční 

„baštou“ komiksu je u nás časopis Reflex, díky jeho dlouholetému publikování komiksu Zelený 

Raoul.  

Ve své práci jsem se však rozhodla zaměřit na časopis Respekt. Jednak proto, že komiks v tomto 

týdeníku není zdaleka tak exponovaný, jednak proto, že tento časopis sama čtu, proto je mi 

bližší. Vzhledem k tomu, že se při vytváření komiksového stripu za dobu existence tohoto 

týdeníku vystřídalo několik autorů, považuji za zajímavé podívat se na to, zda a jak se vzájemně 

liší jejich kreslířský styl a také na to, jaká témata si tito autoři vybírají. Poté, co stručně shrnu 

historii českého komiksu tak přejdu k analýze komiksových stripů, kterou provedu pomocí 

sémiotické analýzy. 
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Vymezení pojmu komiks a jeho historie v českých zemích 

Autoři odborných publikací na téma komiks začínají obvykle tím, že se pokoušejí nalézt 

vhodnou definici pro útvar, který nazýváme komiks. A zatímco například Scott McCloud 

komiks definuje jako „záměrnou juxtaponovanou sekvenci kreslených a jiných obrazů, určenou 

ke sdělování informací nebo k vyvolání estetického prožitku,“1 Thierry Groensteen se omezuje 

jen na to, že tento útvar nazývá „narativním druhem s vizuální dominantou.“2  Nicméně i když 

se definice jednotlivých autorů odborné literatury od sebe liší, jedná se o neshody pouze 

v detailech v porovnání s tím, jak tuto sdělovací formu vidí např. kodifikační příručky. Spisovný 

slovník jazyka českého komiksem nazývá „americké obrázkové seriály s dobrodružnými 

senzačními příběhy, otiskované v žurnálech,“3 a ani úžeji zaměřená encyklopedie Praktická 

encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace svým vymezením tohoto slova komiks 

zcela nepostihuje: „(Komiks je) obrázkový seriál v novinové, časopisecké, internetové či knižní 

podobě, jejž líčí nějaký příběh a je doprovázen pouze stručným a nezbytným minimem textu.“ 4   

Tato definiční nesourodost – kdy např. slovník vymezuje pouze jednu z mnoha různých forem, 

kterou na sebe může komiks vzít – má podle Reného Claira jasnou příčinu v „malé vážnosti pro 

žánr, který v žádné zemi nepovažovali za dost důstojný, aby byla pro něj nalezena přiléhavější 

definice.“ 5 Ostatně Clairova poznámka o malé vážnosti se zdaleka neváže jen k době přibližně 

před půlstoletím, kdy u nás jeho stať vyšla. Vysvětlení pojmu komiks v Praktické encyklopedii 

pokračuje: „Komiks sice přebývá v nejnižším patře literární budovy, je spojován s levnou, 

lacinou a primitivní náhražkou skutečné literatury či přímo odkazován do suterénu společně 

s brakem, avšak stále oslovuje určitou skupinu čtenářů (a zejména stále sílící skupiny 

nečtenářů) a jako vývojovou fází jím v počátcích své četby prochází mnoho čtenářů.“ 6 Příručka, 

ze které cituji, sice vyšla v roce 2007, přesto komiks téměř přirovnává k zábavě pro negramotné 

masy. Stejně bychom se přitom mohli vyjádřit i o pojmu literatura, vzali bychom si za 

výzkumný vzorek například tzv. harlekýnky.  

                                                           
1 MCCLOUD, Scott. Jak rozumět komiksu. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: BB/art, 2008. s. 9. ISBN 978-80-7381-
419-9.  
2 GROENSTEEN, Thierry. Stavba komiksu. Vyd. 1. Brno: Host, 2005. s. 24. ISBN 80-7294-141-0.  
3 HAVRÁNEK, Bohuslav, ed. a kol. Slovník spisovného jazyka českého. 2., nezměn. vyd. Praha: Academia, 1989. s. 
222. 
4 OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. 3., rozš. vyd. 
Praha: Libri, 2007. s. 39. ISBN 978-80-7277-266-7. 
5 CLAIR, René a TICHÝ, Jaroslav. Comics. 1. vyd. Praha: SNDK, 1967. s. 8. 
6 OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. 3., rozš. vyd. 
Praha: Libri, 2007. s. 39–40. ISBN 978-80-7277-266-7. 
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Nejasnosti okolo terminologie mají také důsledky. Např. v úvodu k monografii Signály 

z neznáma autoři knihy píší: „Kořeny domácí komiksové tradice můžeme datovat přibližně do 

poloviny 19. století, kdy se v českém prostředí rodili první satirické časopisy. (…) Právě tyto 

první humoristické či žurnalistické karikaturní a ilustrační série svým juxtaponovaným (…) 

obrazem představují blízké formální předchůdce moderního komiksu, jak ho známe dnes. 

Komiks v užším slova smyslu (tedy s dialogovými bublinami) se v českém periodickém tisku 

začal objevovat krátce po roce 1900, (…).“ 7 Patrná neshoda ohledně toho, zda komiks 

potřebuje, či – pravděpodobněji – nepotřebuje verbální doprovod, aby byl uznán komiksem  

i „v širším slova smyslu“, zde brání jasnější periodizaci vzniku komiksu v českých zemích.  

Nyní je třeba alespoň stručně nastínit hlavní historické body vývoje komiksu u nás, aby bylo 

patrné, na jaké základně současná podoba komiksu stojí. Jak bylo řečeno autory Tomášem 

Prokůpkem a Pavlem Kořínkem výše, počátky českého komiksu lze hledat již v polovině 19. 

století a jeho rozvoj je spojen s rozvojem masového tisku.8 Jaroslav Tichý, jenž v knize Comics 

navazuje na Reného Claira, v souvislosti s počátky českého komiksu upozorňuje na 

„nesrovnatelný význam Josefa Lady, průkopníka uměleckého českého seriálu, který se přiblížil 

světové elitě, přestože v tomto oboru pracoval pouze příležitostně.“9 Lada, který si oblíbil 

zvířecí hrdiny v hlavních rolích, např. Šprýmovné kousky Frantíka Vovíska a kozla Bobeše, 

Dobrodružství psa Kuldíka, v první polovině 20. století otiskoval své kreslené příběhy 

nejčastěji v nedělní a dětské příloze Českého slova.10 Za druhou hlavní postavu, která stála  

u zrodu českého komiksu, označují autoři Signálů z neznáma Ondřeje Sekoru a jeho hlavní dílo 

Ferdu Mravence, který vycházel v dětské příloze Lidových novin.11  

Většinu první poloviny 20. století se čtenáři setkávali s komiksem právě v přílohách novin. 

Prvním čistě komiksovým časopisem byla Koule,12 vycházející krátce mezi lety 1926–1928, 

určená převážně pro mladé čtenáře.13 Pozdější úspěšný komiksový časopis Punťa byl zakázán, 

                                                           
7 KOŘÍNEK, Pavel, ed., PROKŮPEK, Tomáš, ed. a ČESÁLKOVÁ, Lucie. Signály z neznáma: český komiks 1922-2012. 
Vyd. 1. V Řevnicích: Arbor vitae, 2012. s. 8. ISBN 978-80-7467-012-1. 
8 FANTOVÁ, Jana, ed. et al. Nový český komiks (2000-2012) = New Czech comics (2000-2012) = Der neue 
tschechische Comic (2000-2012). Vyd. 1. Praha: Ministerstvo kultury České republiky, 2012. s. 7. ISBN 978-80-
87546-06-2. 
9 CLAIR, René a TICHÝ, Jaroslav. Comics. 1. vyd. Praha: SNDK, 1967. s. 39. 
10 KOŘÍNEK, Pavel, ed., PROKŮPEK, Tomáš, ed. a ČESÁLKOVÁ, Lucie. Signály z neznáma: český komiks 1922-
2012. Vyd. 1. V Řevnicích: Arbor vitae, 2012. s. 74. ISBN 978-80-7467-012-1. 
11 Tamtéž, s. 78. 
12 FANTOVÁ, Jana, ed. et al. Nový český komiks (2000-2012) = New Czech comics (2000-2012) = Der neue 
tschechische Comic (2000-2012). Vyd. 1. Praha: Ministerstvo kultury České republiky, 2012. s. 7. ISBN 978-80-
87546-06-2. 
13 KOŘÍNEK, Pavel, ed., PROKŮPEK, Tomáš, ed. a ČESÁLKOVÁ, Lucie. Signály z neznáma: český komiks 1922-
2012. Vyd. 1. V Řevnicích: Arbor vitae, 2012. s. 19. ISBN 978-80-7467-012-1. 
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stejně jako mnoho jiných českých periodik, nacistickou správou. Po druhé světové válce neměl 

český komiks mnoho času k tomu, aby nabral nové síly, komunistický režim v něm viděl 

„imperialistický import“.14 Český čtenář komiksů se tak mohl orientovat hlavně na příběhy 

v časopise ABC, Rychlé šípy z dílny Jaroslava Foglara a Jana Fischera či Čtyřlístek Jaroslava 

Němečka a Ljuby Štíplové. V souvislosti s érou komunismu a jejími restrikcemi nelze 

opomenout jméno Káji Saudka. „Měl-li český komiks ve 20. století byť jen jedinou superstar, 

byl jí bezpochyby Kája Saudek. (…) I dnes, několik desetiletí od svého vzniku, nepřestávají jeho 

vrcholná díla jako Honza Hrom, dilogie Muriel či Lips Tullian uchvacovat svou moderností  

a propracovaností, suverénností zvoleného stylu, nepřebernou invencí a vizuální vypravěčskou 

nápaditostí. Škoda jen, že mu proměnlivé politické poměry nedovolovaly se oné vášni pro 

komiks věnovat vždy svobodně a bez omezení,“15 konstatují autoři monografie Signály 

z neznáma.  

Poměry v komiksu, stejně jako ve společnosti, se pomalu uvolňovaly od druhé poloviny 80. let. 

Po revoluci v zemi začaly vycházet desítky nových domácích i překladových titulů, např. 

komiksový časopis Kometa dosahoval statisícových nákladů.16 Vzájemná konkurence, stejně 

jako konkurence nových, dostupných typů zábavy však způsobily rychlý konec tohoto období. 

Od druhé poloviny devadesátých let však zájem o komiks začal opět volně narůstat. Souvislost 

lze hledat mj. i se vznikem magazínu Crew v roce 1997 a také ve startu revue Arrgh!, která 

vychází od roku 2000 a soustředí se jak na překladovou, tak na domácí tvorbu. Generace autorů, 

která se okolo toho magazínu soustředila, se podle roku vzniku revue nazývá Generací nula.17  

                                                           
14 FANTOVÁ, Jana, ed. et al. Nový český komiks (2000-2012) = New Czech comics (2000-2012) = Der neue 
tschechische Comic (2000-2012). Vyd. 1. Praha: Ministerstvo kultury České republiky, 2012. s. 7. ISBN 978-80-
87546-06-2. 
15 KOŘÍNEK, Pavel, ed., PROKŮPEK, Tomáš, ed. a ČESÁLKOVÁ, Lucie. Signály z neznáma: český komiks 1922-
2012. Vyd. 1. V Řevnicích: Arbor vitae, 2012. s. 267. ISBN 978-80-7467-012-1. 
16 FANTOVÁ, Jana, ed. et al. Nový český komiks (2000-2012) = New Czech comics (2000-2012) = Der neue 
tschechische Comic (2000-2012). Vyd. 1. Praha: Ministerstvo kultury České republiky, 2012. s. 8. ISBN 978-80-
87546-06-2. 
17 Tamtéž, s. 10. 
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Metodologie 

Aby bylo již před začátkem analýzy, vzhledem k výše zmíněným terminologickým problémům, 

jasné, jakým způsobem je v této práci pojímán výraz komiks, vybrala jsem pro jeho vymezení 

definici Scotta McClouda, a to hlavně pro její snadnou aplikovatelnost na látku. K rozboru 

komiksových stripů autorů publikujících v časopisu Respekt použiji sémiotickou analýzu. 

Vycházet přitom budu především z jejího popisu Rolandem Barthesem ve stati Rétorika obrazu, 

a také z knihy Visual Methodologies od Gillian Rose. V sémiologii je zásadní vztah mezi 

označujícím a označovaným, které dohromady tvoří znak. Tento vztah je však konvenční, nikoli 

inherentní, a právě proto je možné význam znaků zkoumat.18  

Barthes navrhuje rozdělení obrazu na tři složky: lingvistickou, denotativní a konotativní.19 U 

složky lingvistické je třeba všímat si, jaká je v obrazu její hlavní funkce ze dvou, které Barthes 

uvádí. Jedná se za prvé o funkci ukotvení, která vnáší určitý smysl do polysémních obrazů, a to 

jak na rovině identifikace jednotlivých prvků, tak na rovině jejich následné interpretace, a za 

druhé o funkci převodu, jejímž cílem je určitý posun jednání, a proto se ve statických obrazech 

objevuje zejména „na rovině příběhu, anekdoty, diegeze“.20 Jakkoliv tuto funkci Barthes 

označuje za vzácnější, právě v komiksu se s ní můžeme setkat často. V ikonické oblasti je pak 

třeba věnovat se denotovanému sdělení, které Barthes nazývá adamovským stavem obrazu 

oproštěným od svých konotací,21 a následně přejít ke sdělením symbolickým, tedy sdělením 

konotativním. Čtení v těchto symbolických sděleních pak závisí na mnoha druzích znalostí, od 

kulturních až po estetické.  

                                                           
18 ROSE, Gillian. Visual methodologies: an introduction to the interpretation of visual materials [online]. London: 
Sage, 2001 [cit. 2015-02-10]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10080966. 
19 BARTHES, Roland. Rétorika obrazu. In: CÍSAŘ, Karel, ed. Co je to fotografie?. Vyd. 1. Praha: Herrmann & 
synové, 2004. s. 54. ISBN 80-239-5169-6. 
20 Tamtéž, s. 55. 
21 Tamtéž, s. 56. 
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Analýza komiksových stripů v časopisu Respekt 

Publicisticko-zpravodajský týdeník Respekt začal na svých stránkách komiks pravidelně 

publikovat až od počátku roku 2008. Do té doby se v něm nevyskytovaly útvary, které by 

splňovaly výše zmíněnou McCloudovu definici komiksu, a to hlavně vzhledem k jejich 

absentující sekvenční povaze, která je řadí to oblasti ilustračních obrázků. K analýze jsem se 

proto rozhodla vybrat každý lichý ročník počínaje právě ročníkem XIX až po ročník XXV, 

tedy rok 2014. V těchto letech patřil prostor komiksového stripu třem příběhům: Alois Nebel 

autorů Jaroslava Rudiše a Jaromíra 99, Get Busy Filipa Škody a Zen Žen Lely Geislerové. 

Alois Nebel 

Komiks Alois Nebel vycházel nejprve na počátku tisíciletí knižně v trilogii Bílý potok, Hlavní 

nádraží a Zlaté hory. Až od počátku roku 2008 začal časopis Respekt publikovat v kulturní části 

periodika stripy založené na postavách z této trilogie. Alois Nebel má dva autory, spisovatele  

a scenáristu Jaroslava Rudiše a Jaromíra 99, vlastním jménem Jaromíra Švejdíka, kreslíře  

a rovněž scenáristu. Autoři publikace Nový český komiks k albu Alois Nebel podotýkají: 

„Zatímco nejrůznější dobové antologie českého komiksu připomínaly spíše směs výlevů na 

úrovni motáků z nápravného zařízení, tvůrčí tandem Jaroslav Rudiš a Jaromír 99 dokázal 

nabídnout profesionálně rozvržený a dotažený materiál.“22 

Podívejme se tedy na první strip Aloise Nebela, který je publikovaný v Respektu číslo 9 z roku 

2008. Jeho lingvistickou rovinu se v první fázi analýzy pokusím ignorovat a začnu denotativním 

popisem stripu. Na první pohled je patrné, že strip čítá čtyři viněty, všechny mají čtvercový 

tvar, jsou řazeny do pásu pod sebe a jejich barevné ladění se skládá ze tří tónů: černé, šedé  

a bílé. Linky jsou provedeny širokými nepřerušovanými tahy.  

Na první vinětě vidíme dva muže, kteří se na sebe dívají a tzv. bubliny u jejich úst naznačují, 

že spolu hovoří. Jeden z nich má v koutku úst cigaretu, druhý má z bílých vlasů spletené dva 

copy s mašlemi. V jejich pozadí jsou naznačeny bílou barvou dva mraky.  

Viněta číslo dvě: dva muži, v jednom z nich poznáváme podle cigarety člověka z první viněty, 

druhý, nový, se zdá být oblečen v uniformě, jsou k nám postaveni z profilu a dívají se na muže 

třetího, který k divákovi stojí téměř zády. Tento člověk nosí zástěru a ruku, v níž svírá nůž, má 

                                                           
22 FANTOVÁ, Jana, ed. et al. Nový český komiks (2000-2012) = New Czech comics (2000-2012) = Der neue 
tschechische Comic (2000-2012). Vyd. 1. Praha: Ministerstvo kultury České republiky, 2012. s. 46. ISBN 978-80-
87546-06-2. 
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napřaženou k tělu prasete visícímu shora obrázku. Napůl rozříznuté prase odděluje přihlížející 

od muže s nožem. Podle absence bublin zde nikdo nemluví.  

Viněta číslo tři: v levé části obrázku spatřujeme postavu s kratšími vlnitými vlasy. Postava se 

od diváka odklání, směrem ke druhému zobrazenému, a tak z ní vidíme pouze čtvrtinový profil. 

U úst se jí zdvihá bublina. Před postavou leží mísa s jitrnicemi, která je dělítkem mezi první 

osobou a mužem v uniformě, kterého jsme viděli na vinětě číslo dvě. Tento člověk je k divákovi 

čelem, jeho oči však směřují k první osobě. Muž má jednu ruku zdviženou u úst a cosi v ní drží. 

Podle úchopu by se snad mohlo jednat o malou sklenku alkoholu. Žádnou bublinu okolo něho 

nevidíme. V pozadí si všímáme dveří a obrázku na stěně. 

Viněta číslo čtyři: u stolu sedí tři muži. První má na sobě kněžský talár, druhý je nám známý ze 

dvou předešlých vinět, třetí sedí k divákovi zcela zády, podle čepice se však můžeme domnívat, 

že se jedná o stejného muže, který v první vinětě hovořil a ve druhé přihlížel. Všichni tři se 

opírají o stůl a v ruce drží sklenky. Druhý a třetí zobrazený má u úst bublinu. V pozadí vidíme 

jakousi strukturu, která by mohla být dřevěným ostěním.  

Nyní přejdeme z fáze denotace do stádia konotativních významů. Barevná vyhraněnost – 

zaměření na černou, bílou a šedou připomíná tonálně výrazně kontrastní fotografie – může 

vyvolávat pocit pohledu na realistické obrázky. Naproti tomu široké linky, které ve fotografiích 

běžně nenacházíme, se odvolávají spíše na karikaturistickou tradici. Výsledek působí, jako by 

se v tomto stripu střetávala historická rovina s fabulací. Viněta číslo jedna: frontální záběr staví 

diváka do role přímého účastníka rozhoru dvou mužů. To, že jsme tak blízko nás jistým 

způsobem vtahuje do problému, který postavy řeší. Cigareta v koutku úst prvního muže 

vyvolává dojem určité drsnosti tohoto člověka. Dojem potrhuje i strniště vousů, hluboká vráska 

okolo úst i široký krk. Ten však může poukazovat i na blahobytnost. A opět je tento znak 

potrhován dalšími, například jeho bílým límečkem. Podle vlnky obočí usuzujeme, že muž se 

zlobí nebo má starosti. Copy druhého muže prozrazují jeho bezstarostnost vůči konvencím. 

Tato bezstarostnost by mohla pramenit buďto z bohémského přístupu k životu, nebo z vědomí 

vlastní moci. Vzhledem k tomu, že jeho vzhled doplňuje oblek s kravatou a v náprsní kapsičce 

má vložení kapesníček stejného vzporu jako mají mašle na jeho copech i kravata, tušíme spíš, 

že sebejistota se odvíjí od finanční nezávislosti. Na rozdíl od prvního muže se také nezdá drsný 

a upracovaný, vrásky okolo očí spíše signalizují veselou povahu. Mraky v pozadí dostávají 

téměř podobu symbolu venkovní scény.  

Viněta číslo dvě: scéna je otevřená přímo na prase, které svou bělostí poutá ještě více 

pozornosti. Divák je tak opět součástí dění a je včleněn mezi pozorující. Muž s cigaretou se 
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dívá na porážku prasete. Je tedy možné, že jeho starosti se týkaly právě porážky. V muži 

s nožem bezpečně rozpoznáváme řezníka, má všechny rysy, které má stereotypizovaný řezník 

mít: je korpulentní konstituce, je holohlavý, okolo pasu má zavázanou zástěru a v ruce drží 

nezbytný nůž. Oba přihlížející mají ruce v kapsách, jsou tedy skutečně jen přihlížejícími. 

Člověk z první viněty stojí k praseti blíž, to implikuje majetnický vztah. Ve spojení se znaky 

z první viněty, které poukazovaly na jeho blahobytnost je tedy pravděpodobné, že prase patří 

jemu.  

Viněta číslo tři: o tom, že se ocitáme ve stále stejném příběhu, nás ujišťuje opakující se postava 

muže v uniformě, ve které divák znalý kulturního dění poznává Aloise Nebela. To, že svou 

uniformu neodkládá ani u stolu, může vypovídat buď o jeho osobnosti, pro kterou je role 

pracovníka u dráhy tou nejdůležitější, anebo se může jednat o nutnou kreslířskou praxi, 

usnadňující divákovi identifikaci postavy. Alois Nebel věnuje pozornost postavě, která se 

k němu naklání přes stůl. V rovině konotace můžeme předpokládat, že se jedná o ženu, ačkoliv 

jedinými znaky, které na to poukazují, je účes, který bychom očekávali spíše u ženy, hladká 

tvář a konečně i domácí prostředí, které symbolizuje obrázek na stěně. Zapomínat nesmíme ani 

na mísu s jitrnicemi, která se jednak podílí na „domácím“ dojmu, jednak naznačuje, že se 

ocitáme v době po zabijačce. Pocit domova a tvář ženy, která je od nás zcela odvrácená, zatímco 

muž, který je čelem k nám, je až na samém kraji obrázku – čímž si žádá méně pozornosti – 

vyvolává dojem, jako by se divák octl v roli voyera.  

Viněta číslo čtyři: protože i na tomto obrázku nalézáme postavu Aloise Nebela, situujeme ji do 

doby po domácí scéně, jakkoliv by se teoreticky mohla odehrávat i před ní, např. v případě, že 

by Nebel vzpomínal. K tomuto výkladu však žádný z ikonických prvků nesměřuje. Tento 

obrázek je jediný, ve kterém se mírně mění úhel pohledu diváka. Zatímco na předešlé viněty 

jsme hleděli přímo, zde na skupinu pohlížíme mírně shora, přes rameno třetího z mužů; 

přibližně podobný výhled by se mohl naskýtat číšníkovi. Předpokládáme, že číšník by do této 

scény zapadal, neboť tři muži okolo stolu se skleničkami v rukách se s největší 

pravděpodobností nacházejí v hospodě. Stejně tak by mohli být i na návštěvě u jednoho ze 

zúčastněných, dřevěné obložení stěny však hovoří spíše o lokálu. Navzdory mírně zdviženým 

skleničkám, které patrně symbolizují přípitek, se ani jeden z mužů, kterým je vidět do tváře, se 

neusmívá. Ten, kterého podle kněžského obleku odhadujeme na faráře, se dokonce, dle 

prohnutého obočí a nakrabaceného čela, zdá spíše smutný. Je patrné, že první dva se dívají 

muže, jenž je k nám zády a o kterém se domníváme, že byl majitelem prasete, s nímž jsme se 

seznámili na začátku příběhu. Je možné, že tento muž pronáší přípitek, ačkoliv podle velikosti 

bubliny, která se vznáší u jeho hlavy asi velmi krátký.  
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Výsledný dojem z konotovaných obrázků se zdá velmi zmatený; příběh, který získáváme, 

obsahuje množství otázek a mezer. Je pravděpodobné, že zapojení lingvistické výpovědi nám 

je osvětlí. Na této rovině bude důležité všimnout si také toho, zda verbální složka splňuje jen 

funkci ukotvení, nebo také funkci převodu.  

Viněta číslo jedna: všímáme si, že na první vinětě je verzálkami zanesen název komiksového 

stripu: „Řezník z Vídně“ 23. Už tato první informace je překvapivá – to že řezník je v tomto 

komiksu zásadní postavou, z obrazové složky není patrné. Muž s cigaretou říká: „Zlomená 

haksna.“24 Jeho společník reaguje: „Tak já volám do Vídně.“25 Díky názvu celého stripu tato 

konverzace není matoucí: muž, kterého jsme v předešlém kroku označili za ustaraného skutečně 

starosti má – jeho prase, zdroj jeho obživy, má zlomenou nohu. Druhý muž, u něhož 

předpokládáme bohatství a moc obojí patrně má, neboť na základě svých intenzivních 

společenských kontaktů ihned ví, kam zavolat.  

Viněta číslo dvě: zde se nevyskytuje žádná bublina, nikdo tedy nemluví. Místo toho u horního 

okraje rámečku nacházíme delší souvislý text: „Tak tyhle okamžiky miluju. Myslím ty chvíle, 

kdy se náš vlkodlačí kraj na vteřinu stane pupkem světa. Mohlo za to Wachkovo prase, zlomilo 

si nohu. A také šéfík z galerie, Wachkův nejlepší kamarád.“ 26 Na této vinětě se objevuje postava 

Aloise Nebela a zároveň s ní i vypravěčský text, soudíme tedy, že hlas patří jemu. Jeho 

vyprávění potvrzuje některé předpoklady a kromě toho se dozvídáme i jméno majitele prasete 

a povolání muže volajícího do Vídně; šéfík z galerie ostatně propojuje představu bohéma s copy 

s představou bohatého muže s kontakty, který nehledí na konvence.  

Viněta číslo tři: „ Byl to on, kdo mu poradil, ať si na zabijačku pozveme slavného řezníka Nitsche 

z Vídně, že užijeme spoustu legrace. Vídeňák pouštěl frky, čaroval s kudlama a zabijačku 

proměnil v krvavý požár…“27 pokračuje vyprávění. Text na této vinětě žádným způsobem 

nekoresponduje s obrázkem, domácího výjevu, ve které v bublině ženy stojí: „Alois, řekla jsem 

jen jednu.“28 Tím dostáváme potvrzení jednak toho, že muž v uniformě je Alois Nebel, jednak 

toho, že u úst drží skleničku alkoholu a konečně i toho, že proti němu sedí žena a podle 

starostlivé průpovídky můžeme odhadnout, že je to manželka nebo partnerka (snad by se mohlo 

jednat i o sestru), a obraz tedy skutečně představuje domov.  

                                                           
23 RUDIŠ, Jaroslav a JAROMÍR 99. Alois Nebel. Respekt. Praha: R-Presse, s. r. o., 2008, roč. XIX, č. 9. s. 55. ISSN 
0862-6545. 
24 Tamtéž. 
25 Tamtéž. 
26 Tamtéž. 
27 Tamtéž. 
28 Tamtéž. 
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Viněta číslo čtyři: „ …Národního divadla, ale jitrnice dobré neměl. Nakonec se totiž ukázalo, že 

ten řezník je dobrý na všechno, jen ne na maso. Pěkná fajnovka, prý od kumštu a navíc 

vegetarián. Tak jelita udělal Wachek sám.“29 Právě zde plní text kromě funkce ukotvení – muži 

skutečně nemají moc důvodů k oslavám a jejich přípitky to také potvrzují – také významnou 

funkci posunu. Zobrazení typizovaného, téměř ladovského, řezníka z druhé viněty získává 

ironický nádech zjištěním, že pod touto maskou se skrývá vegetarián. Z tohoto stripu nabýváme 

dojmu, že v komiksu Alois Nebel hraje text o něco důležitější roli než obraz, ačkoliv ani jedna 

z rovin by bez spolupráce s tou druhou nedávala dostatečný smysl. Kódy tohoto komplexního 

komunikátu jsou tedy kdesi na hranici harmonie – a tedy vzájemného doplňování se –  

a dominance textu. Zdali je možné tento soud zevšeobecnit na celý komiks Alois Nebel  

v Respektu si ověříme druhou analýzou. 

Alois Nebel – analýza číslo dvě 

Pro druhou analýzu komiksu Alois Nebel jsem vybrala strip o několik měsíců pozdější, z čísla 

27. Postup při analýze bude stejný. Zaměříme se proto opět nejprve na denotativní rovinu. 

Máme před sebou opět pás čtyř vinět, opět ve třech barvách – černé, bílé a šedé.  

Viněta číslo jedna: z výšky se přes rameno díváme muži se strništěm na tvářích, kterého již 

známe z předchozího stripu a dozvěděli jsme se, že se jmenuje Wachek. V rukou svírá volant  

a dívá se před sebe, kde je schematicky naznačená krajina. Na obrázku je jedna bublina, jejímuž 

obsahu se nyní nebudeme věnovat, která vychází z rádia.  

Viněta číslo dvě: nyní se díváme na frontální záběr na řidiče. Ačkoliv se ocitáme přímo před 

oknem, muž se dívá mimo nás. Muž má, stejně jako v prvním stripu, v koutku úst cigaretu. 

Zajímavé je, že ani v jednom z případů zde není naznačen kouř, který by se od ní vznášel. Za 

řidičem, v oblasti zadních sedadel, vidíme jakési krabice, kterými je automobil tak zaplněný, 

že brání ve výhledu zadním oknem. 

Viněta číslo tři: muž už neřídí. Drží nyní v rukou jednu krabici. V pozadí za ním vidíme 

otevřený kufr automobilu a v něm několik dalších škatulí. Wachek se dívá směrem k nám, jeho 

pohled však patrně patří postavě, z níž kvůli rámečku spatřujeme pouze část profilu. Podle 

charakteristické čepice, kníru a brýlí identifikujeme ve druhé osobě Aloise Nebela, jenž se 

podle tvaru rtů usmívá.  

Viněta číslo čtyři: vzdálenost mezi námi a zobrazenými se prodloužila, a vidíme z nich celé 

postavy. V popředí stojí čelem k nám muž s cigaretou – má ruce u úst a patrně si připaluje 

                                                           
29 Tamtéž. 
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novou. Za ním stojí automobil a u něho jiný muž v černém obleku. Podle bublin je zřejmé, že 

spolu hovoří.  

Přecházíme na rovinu konotací. Viněta číslo jedna: šikmý úhel, ve kterém se zde nacházíme, 

nám umožňuje vidět profil řidiče, stejně jako část krajiny, kterou projíždí. Už v předcházejícím 

stripu jsme Wachka charakterizovali podle strniště a „býčí šíje“ jako drsnou postavu. Na tomto 

popisu se nic nemění, zdůrazněná lícní kost však přece jen evokuje dojem jistého napětí. 

Bublina, která vede od rádia má oproti ostatním, klikatější tvar, který se v běžném komiksovém 

úzu používá pro „hlasy“ technických prostředků. V krajině, kterou nám pohled nabízí, 

poznáváme opuštěnou horskou oblast. Z nabídnutých prvků by tedy mohl vycházet závěr, že 

muž se účastní nějakého napínavého podniku – vzhledem k avizované mužově drsnosti těžko 

určit, na které straně zákona.  

Viněta číslo dvě: na tomto obrázku se na první pohled nic neděje. Záběr se přesunul tak, že 

vidíme řidiči lépe do tváře. Podle vrásek kolem úst i pevného držení volantu předpokládáme 

jeho odhodlání. Cigareta, ze které se nekouří, může mít minimálně dva důvody: na kreslířské 

rovině se může jednat o pouhý zjednodušený symbol cigarety, jako je to v karikatuře  

i v komiksu běžné, na rovině obsahu by však zhasnutá cigareta mohla prozrazovat psychickou 

závislost, ale zároveň workoholismus kuřáka, který bez cigarety v ústech sice zásadně nic 

nepodniká, ale obvykle je starostmi zaujatý natolik, že zapomíná šlukovat. Tato viněta je 

důležitá hlavně z toho důvodu, že nám odhaluje množství krabic v autě a posiluje pocit, že se 

zde děje něco ne zcela běžného – např. převoz nějakého materiálu. Počítat musíme i s možností 

stěhování – Wachek se např. mohl pohádat s rodinou, což by také vysvětlovalo jeho napjatý  

a odhodlaný výraz.  

Viněta číslo tři: mezi druhou a třetí vinětou muž zastavil a zaparkoval auto, vystoupil, otevřel 

kufr a vyndal jednu krabici. Mezitím k němu přišel Nebel. To vše se s nadsázkou stalo  

„v mezeře“ mezi spodní hranou druhé viněty a horní hranou třetí. Pohled má divák otevřený na 

hovořícího Wachka, který v rukou drží jakýsi box. Divák je součástí tohoto rozhovoru. To, že 

podle pozadí je tento obrázek situován do krajiny, činí možnost stěhování spíše 

nepravděpodobnou. Hlavní hrdina celého komiksu Alois Nebel se ale usmívá, proto soudíme, 

že závažný zločin se zde patrně neděje.  

Viněta číslo čtyři. Wachek v popředí si opět připaluje, jeho úkol tak už patrně skončil. K tomu 

směřují i další znaky: Nebel už kamsi odešel, kufr je zavřený, krabice jsou pryč. Na automobil 

se dívá jiný muž, otáčí se však směrem k Wachkovi a něco mu říká, ten ale věnuje pozornost 

cigaretě, k muži při své odpovědi ani neotočí hlavu, patrně rozhovor nepovažuje za příliš 
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důležitý. Výraznější distanc, který jako pozorovatelé od scény máme, stejně jako zapalování 

cigarety poukazuje na konec dobrodružství, když se, podobně jako ve filmu záběr kamery, náš 

pohled odtahuje od scény. 

Ani v tomto případě ikonická složka pro dešifrování obsahu scény nestačí: není nám jasná úloha 

některých postav a hlavně nevíme, o jaké dobrodružství se zde vlastně jednalo. Snad nám to 

tedy, stejně jako v prvním případě, osvětlí lingvistická rovina. Viněta číslo jedna: nacházíme 

na ní název celého stripu: „Wartburg“.30 Opět se jedná do jisté míry o překvapení, protože ani 

nyní bychom netypovali, že wartburg hraje významnější roli. Podobně jako v prvním stripu,  

i v tomto na první vinětě nacházíme už jen bublinu; jedná se o avizovaný hlas rádia: „Barel 

ropy bude stát až 250 dolarů.“31 Wachek tedy v autě zřejmě poslouchá zpravodajskou relaci. 

Napětí v jeho tváři tak získává nový rozměr – mohlo by souviset se zprávami a s vidinou 

zdražování pohonných hmot.  

Viněta číslo dvě: „Pražáky trápí, že zdražili benzín, a oni teď neví, kolik bude stát dovolená 

v Chorvatsku. Kdyby jezdili vlakem, bude je trápit leda tak průvan od okýnek, staré sedačky  

a zpoždění, co k dráze normálně patří,“ říká hlas vypravěče. Protože v autě není nikdo jiný, než 

Wachek, soudíme, že tentokrát je vypravěčem on. Wachka tedy zdražování pohonných hmot 

nevyvádí z míry. Pokud má ve tváři napětí, souvisí s něčím jiným. Bublina v této vinětě není. 

Nacházíme se tedy v polovině stripu, a stále netušíme, co se tu vlastně odehrává.  

Viněta číslo tři: tento výjev obsahuje hlas vypravěče i rozhovor. „Wachek radí jedno: 

zapomenout na BMW, porsche i oktávky a vrátit se ke starým poctivým dvoutaktům od 

východoněmeckých soudruhů. Zjistil, že jeho wartburg kombi model 1981 je auto i do ropné 

krize,“ 32 povídá dál vypravěč, nyní je nám jasné, že se musí jednat opět o hlas Aloise Nebela. 

Tento text však stále téměř nesouvisí s dějem na ikonické rovině. Wachkova bublina směřující 

k Nebelovi říká: „Malbora. Polský, ale levný.“33 Víme tedy už alespoň, co se skrývá 

v převážených krabicích. Chápeme napětí i zastavení auta uprostřed kopců. Wachkův projev se 

shoduje s jeho předpokládanou povahou, jak jsme ji vyvodili z ikonických znaků. Je stručný  

a věcný.  

Viněta číslo čtyři: vyprávění pokračuje: „Žere totiž úplně všechno: olej z friťáku, samohonku, 

ředidlo, držkovou a dokonce i svěcenou vodu. Podle faráře je wartburg zázrak a spása 

                                                           
30 RUDIŠ, Jaroslav a JAROMÍR 99. Alois Nebel. Respekt. Praha: R-Presse, s. r. o., 2008, roč. XIX, č. 27. s. 55. ISSN 
0862-6545. 
31  Tamtéž. 
32 Tamtéž. 
33 Tamtéž. 
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moderního světa. Navrhne, aby ho prohlásili za svatého. Nejvyšší čas.“34 Muž v černém obleku, 

který k nám stojí zády je tedy farář a i s ním jsme se již setkali na předcházejícím stripu. Farář 

se otáčí k Wachkovi: „Má linky jako panenka Marie,“35 upevňuje tak tvrzení, které formuloval 

vypravěč o jeho doslova svatém nadšení pro automobil. „Sere pes,“36 odpovídá Wachek 

stejnými slovy, jako na předcházejícím stripu při přípitku, a dává nám zapravdu při popisu jeho 

příkré povahy. I zde tedy probíhá nejen funkce ukotvování, ale i funkce posunu. Tento strip se 

zdá, co do splynutí mezi verbální a obrazovou složkou ještě konfliktnější než tomu bylo u stripu 

předcházejícího. Zatímco v obrazové rovině nás upoutává příběh cesty autem a tajemných 

krabic, text hovoří na úplně jiné téma. Můžeme tak tedy potvrdit závěr, který jsme si udělali 

z prvního analyzovaného stripu, totiž, že v komiksu Alois Nebel se obrazová a textová rovina 

vzájemně doplňují, ovšem jistou dominanci má lingvistická složka. 

Get busy 

Počátek roku 2010 patřil v týdeníku Respekt komiksu Get busy, který v roce 2009 vystřídal 

stripy o Aloisi Nebelovi a sám byl na jaře roku 2010 vystřídán komiksem Lely Geislerové Zen 

Žen. Get busy pochází z dílny kreslíře a scenáristy Filipa Škody, který se ve své tvorbě zaměřuje 

kromě komiksu i na karikaturu a ilustraci.37 K první analýze jsem vybrala komiks z počátku 

roku 2010 – ze čtvrtého čísla.  

Stejně jako Alois Nebel se i Get busy nachází po kraji stránky časopisu. I tento komiks postrádá 

barevnost. Na rozdíl od Nebela, kde barva je nanášena v celých plochách, je však Get busy 

nakreslen pouze tenkým fixem – pro bílé plochy slouží Škodovi bílý podklad papíru. 

K vykreslení stínů nepoužívá barvu plošně, ale technikou šrafování. První analyzovaný strip 

má tři viněty. Viněta číslo jedna: vidíme starší pár sedící na pohovce. Muž i žena mají na nohou 

bačkory a dívají se přímo před sebe. Jejich tváře jsou ozářeny světlem. Muž v ruce drží šálek, 

žena pytlík, na němž je napsáno „chips“. Kromě rohu pravděpodobně televize vidíme ještě na 

obrázku velikou bublinu, která se muži zdvíhá od otevřených úst.  

Viněta číslo dvě: záběr je nyní detailnější, zmizelo pozadí i televize v popředí, vidíme jen 

dvojici. Muž se otočil k ženě a nová bublina naznačuje, že pokračuje v řeči. Žena se dívá mimo 

něj, v ruce dál drží chipsy a současně jich má plnou pusu.  

                                                           
34 Tamtéž. 
35 Tamtéž. 
36 Tamtéž. 
37 FANTOVÁ, Jana, ed. et al. Nový český komiks (2000-2012) = New Czech comics (2000-2012) = Der neue 
tschechische Comic (2000-2012). Vyd. 1. Praha: Ministerstvo kultury České republiky, 2012. s. 182. ISBN 978-80-
87546-06-2. 
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Viněta číslo tři: Dvojice opět sedí, tentokrát na dvou sedačkách. Muž drží v ruce šálek, žena 

pytlík s chipsy, domácí oblečení a bačkory však vystřídaly kožichy a boty do sněhu. Na pozadí 

se rýsuje zasněžený svah, siluety lyžařů a v těsné blízkosti i roh dřevěné chaty. 

Vraťme se v rovině konotace nejprve k tonalitě. To, že postavy jsou kresleny pouze fixem, 

zvýrazňuje fakt, že se díváme na obrázky. Dalo by se říci, že zvolená kresebná technika ubírá 

komiksu na modalitě. Není však jediná. Na postavách můžeme snadno vyčíst Škodovu 

karikaturistickou praxi, jejímž polem je přehánění určitých prvků zobrazovaného. Na první 

vinětě se tedy díváme na postarší pár. Prvky obrázku poukazují ke stereotypu domácí rutiny: 

bačkory na nohou, pohled soustředěný na televizní obrazovku, uvolněná poloha při sezení. 

Pokoj je kromě světla, které vrhá obrazovka, setmělý, jedná se tedy o večerní domácí rutinu 

pravděpodobně manželského páru. Ženina tvář se zdá bezvýrazná, plně soustředěná na obraz 

před sebou. Sklížená oční víčka a široce otevřená ústa mohou naopak značit, že muž s něčím 

nesouhlasí a tento jev, možná odehrávající se v televizi, nespokojeně komentuje.  

Viněta číslo dvě. Rámeček této viněty je „neviditelný“, horní část kresby prostě začíná kousek 

pod spodním okrajem první viněty a podobným způsobem je ukončena dole. Toto provedení 

vyvolává dojem, jako by prostřední viněta byla určitou spojnicí. Záběr se přiblížil ke dvojici. 

Víme, že nyní se zde nenachází žádný důležitější prvek, než jsou tito manželé. Zdvižené obočí 

v mužově tváři a stále otevřená ústa vypovídají o naléhavosti jeho projevu. Tyto znaky 

podporuje i změna pozice jeho těla – otočil se k manželce, kterou chce o svém názoru 

přesvědčit. Dalším znakem, který se ke zdání naléhavosti jeho promluvy přidružuje, je pak  

i mužova ruka otočená dlaní nahoru ve vysvětlujícím gestu. Žena naopak polohu těla nemění, 

ačkoliv se zdá, že k muži mírně pootočila hlavu – snad aby mohla alespoň koutkem oka stále 

sledovat televizi. Její tvář je zdeformovaná přežvykováním chipsů a ruka nabírající nové 

brambůrky se ani nyní nezastavuje. Z těchto znaků lze soudit, že ji mužova řeč výrazněji 

nestrhla.  

Viněta číslo tři: na posledním obrázku se manželský pár nachází opět ve stejné pozici jako na 

vinětě první. Jediná změna, která zde oproti první vinětě nastala, je přesun na hory a s ním 

související teplé oblečení manželů. Jejich konsternované pohledy přímo před sebe  

a polootevřená ústa vyvolávají dojem, že změnou nejsou příliš nadšeni. Na této vinětě nikdo 

nemluví.  

Na rozdíl od komiksu Alois Nebel si už na konci konotační fáze dokážeme udělat poměrně 

jasnou představu o tom, v čem spočívá anekdota tohoto stripu i jeho poselství. Obrázky nás 

zpravují o tom, že rutinu si neseme sami v sobě, nikoliv v prostředí, v němž se nacházíme. 
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Přesto se ještě podívejme na verbální rovinu. Strip nemá žádný název, ani vypravěčský hlas, 

začínáme tedy rovnou promluvou muže na první vinětě: „Marie, takhle přece nemůže pořád 

žít.“38 Odtud tedy nespokojenost v jeho výrazu. Na druhé vinětě pokračuje: „Co kdybysme jeli 

na hory?“ 39 Je zjevné, že v tomto komiksu tvoří rovina lingvistická pouze rovinu kotvy. 

Dokonce se dá usuzovat, že pokud by byla do stripu např. vložena ještě jedna viněta, na které 

by se manžel nespokojeně rozhlížel po pokoji, nebyla by verbální složka zapotřebí vůbec. Na 

druhou stranu Thierry Groensteen nabízí i jinou funkci textu v komiksu, a tou je vyvolání pocitu 

reálnosti: „K verbální aktivitě postav se pojí jakýsi prvek reálnosti, a to z toho jednoduchého 

důvodu, že lidé v životě prostě hovoří (včetně častých situací, kdy si nemají co říct, nebo 

přinejmenším nic podstatného).“40 

Get busy – analýza číslo dvě 

Jestli je tento výsledek možné vztáhnout pouze na tento konkrétní strip, nebo na obsah projevu 

komiksu Get busy obecně nyní ověříme ve druhé analýze. K ní si vezmu poslední číslo časopisu 

Respekt, ve kterém se Škodův komiks nachází. Tento strip má opět tři viněty, technika kresby 

je nezměněná. Viněta číslo jedna: u stolu sedí muž, podobající se tomu, se kterým jsme se 

setkali v předcházejícím stripu. Tentokrát je oblečen více pracovně, má tmavé sako a okolo 

krku uvázanou kravatu. V rukou drží noviny, na kterých je výmluvně napsáno „Noviny.“ Četbě 

se však nevěnuje, dívá se na mladou dívku, která stojí vedle něho, mračí se a podle bubliny, 

která tvoří spodní okraj rámečku, něco říká. Děvče má v uších sluchátka, která vedou do 

hudebního přehrávače, položeného na stole. Pohledu muže si nevšímá, neboť má zavřené oči. 

Usmívá se a okolo hlavy se jí vznáší noty.  

Viněta číslo dvě: Stejně jako v předcházejícím stripu se náš pohled přiblížil a zmizely všechny 

prvky obrazu, kromě dvojice. Muž má široce rozevřená ústa, ze kterých vystupuje bublina, 

sklání se k dívce a ukazuje na ni prstem. Dívčin postoj se nijak nezměnil, muže si stále nevšímá.  

Na třetí vinětě jsme se přesunuli ven – vidíme automobil, který řídí „náš“ muž. Usmívá se, 

v uších má sluchátka a od hlavy mu stoupají noty. 

Rovina konotací vykládá obrazy takto: čtení novin v první vinětě je – kromě např. typicky ranní 

aktivity – také znakem klidové činnosti a soustředění. Podle zlostně vyceněných zubů muže  

a nakrabaceného obočí tak můžeme usuzovat, že se zlobí právě proto, že se této klidové činnosti 

nemůže věnovat. Původce jeho problému se soustředěním snadno vysledujeme podle jeho 

                                                           
38 ŠKODA, Filip. Get busy. Respekt. Praha: Praha: R-Presse, s. r. o., 2010, roč. XXI, č. 4. s. 65. ISSN 0862-6545. 
39 Tamtéž. 
40 GROENSTEEN, Thierry. Stavba komiksu. Vyd. 1. Brno: Host, 2005. s. 154. ISBN 80-7294-141-0. 
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pohledu. Je jím děvče, které podle absence vrásek a toho, že nosí tričko, jež odhaluje pupík, 

typujeme na pubescenta. Neboť se scéna podle mužova ležérního sedu u stolu odehrává 

v domácím prostředí, soudíme, že zobrazené postavy jsou dcera a otec. Notičky okolo dceřiny 

hlavy jsou častým komiksovým symbolem poslechu hudby. Zde vidíme noty poměrně velké, 

je tedy evidentní, že hudba je hlasitá. Dívčino soustředění na muziku podtrhuje ruka zdvižená 

v taneční pozici.  

Viněta číslo dvě: detailnější záběr, jak už bylo zmíněno u analýzy druhé viněty předešlého 

stripu, odfiltroval veškeré okolí kromě dvojice. Takové přiblížení může také plnit funkci určité 

intenzifikace emocí, které jsou na vinětě zobrazeny. Od nakloněného otce odletují drobné 

kapičky, které jsou dalším klasickým komiksovým symbolem, tentokrát náhlých, silných emocí 

– jakých, záleží na dalších znacích, které obrázek obsahuje. V tomto případě se evidentně jedná 

o vztek, vzhledem k obviňujícímu prstu a ústům, která jsou otevřena tolik, že je muži vidět 

jazyk – další klasický výjev, konkrétně vedoucí k vyjádření křiku. Jeho trpělivost k hlasité 

hudbě skončila, snaží se tedy dceru usměrnit, jeho počínání je ovšem marné, neboť děvče otce 

nevnímá. Ztvárnění „neviditelného“ rámu spojnicové viněty vidíme i zde.  

Viněta číslo tři: muž řídí automobil. Vyrazil tedy již pravděpodobně do práce. To, že muž sedí 

v automobilu, znamená kromě formy transportu také to, že se nachází ve svém „osobním“ 

prostoru, v němž je jen on, bez rodiny či pracovního kolektivu. V tomto „chráněném“ prostoru 

si tedy muž nasadil sluchátka a velké noty okolo jeho auta oznamují, že poslouchá hlasitou 

muziku. Ze spokojeného úsměvu je zjevné, že nyní s hlasitou hudbou nemá problém. 

Podívejme se nyní na lingvistickou rovinu, zda na ní odhalíme něco, co nám ta ikonická zatajila. 

Ani tento strip nemá název. Viněta číslo jedna: „Co ti říká svatá pravda, že tvoje svoboda končí 

tam, kde začíná ta moje?“41 ptá se otec. Místo dcery mu odpovídají jen slova písně, míhající se 

mezi notičkami: „I am too sexy for my love…“ 42  

Viněta číslo dvě: „Slyšíš, co ti říkám?!“ 43 křičí otec. Na jeho křik poukazuje i interpunkční 

znaménko na konci věty, ačkoli vzhledem k obrázku se zdá být redundantní. A odpovědí je mu 

opět text písně: „Love´s going to leave me…“ 44  

Na poslední vinětě není žádná přímá řeč, pouze slova písně mezi notičkami: „I am too sexy for 

my car…“ 45 Hlavní funkcí textu je tedy i v tomto stripu ukotvení významu, případně vyšší 

                                                           
41 ŠKODA, Filip. Get busy. Respekt. Praha: R-Presse, s. r. o., 2010, roč. XXI, č. 13. s. 61. ISSN 0862-6545. 
42 Tamtéž. 
43 Tamtéž. 
44 Tamtéž. 
45 Tamtéž. 
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modalita scény, ovšem vzhledem k textu písně bychom snad mohli počítat i s funkcí převodu, 

jakkoliv se nejedná o převod zásadní. U komiksu Get busy tedy můžeme konstatovat jako 

dominantní kód ten ikonický. 

Zen Žen 

Komiks Zen Žen vystřídal v Respektu stripy Get busy během ročníku XXI a pravidelně 

v týdeníku vychází až dodnes. Jeho autorka Lela Geislerová, kreslířka, malířka a scenáristka se 

věnovala graffiti i ilustraci.46 Za stripy Zen Žen obdržela Geislerová roku 2011 ocenění Muriel 

v rámci KomiksFESTU pro Nejlepší český komiksový strip.  

Pro analýzu vyberu jeden strip z roku 2012 a druhý z roku 2014. Právě tento časový rozptyl 

nám ostatně může také ukázat, zda a jak se styl kreslířky za tuto dobu změnil. První analyzovaný 

strip vyšel v čísle 28 a čítá tři viněty. Geislerová používá stejně jako Jaromír 99 barvu 

v plochách a také se orientuje na šedou škálu. První strip je velmi tmavý. Zatímco u Filipa 

Škody převládá bílá barva papíru, u Geislerové se bílá barva vyskytuje sporadicky, hlavně pro 

zdůraznění světel. Zajímavé je na stripu i to, že jeho viněty nejsou odděleny rámečky v pravém 

slova smyslu. Rám tvoří hrany různých předmětů, jako je např. okno nebo dokonce bublina 

následující viněty. Zároveň však fyzický rám ani nemá zásadní důležitost pro pochopení, že se 

nacházíme v jiné vinětě, neboť zde dochází k opakování postav.  

Viněta číslo jedna: u stolu sedí dvě ženy, shora na ně dopadá světlo z lustru, jinak jsou v tmavé 

místnosti. První z žen se opírá o stůl a sleduje svou společnici. Druhá žena se tváří smutně  

a něco vypráví první ženě. Před sebou má postavenou sklenku na víno.  

V následující vinětě první žena odpovídá a mírně se usmívá. Společnice mlčí, podpírá se hlavu 

a stále se tváří utrápeně.  

V poslední vinětě na scénu přichází třetí žena, která v ruce svírá lahev a něco říká ženě první. 

Ta se dívá na svou původní spolustolovnici, která se mezitím rozplakala. 

Všechny tři viněty jsou zobrazené ze stejného přímého pohledu. Divák se nachází ve stále stejné 

vzdálenosti, která jej „posazuje“ k ženám u stolu. Viněta číslo jedna: Tmavá barva celého stripu 

naznačuje, že scéna se odehrává večer. Nicméně by mohla ona temnota referovat i o depresivní 

chvilce, ke které směřují i další znaky. Podle dřevěného stolu a okna sice rozpoznáváme, že se 

nacházíme v interiéru, zda je to ale kuchyně nebo restaurace není jasné. Obě ženy jsou zjevně 

dospělé, první by však podle vrásek mohla být starší. Jednat se tak může o přítelkyně, z nichž 

                                                           
46 FANTOVÁ, Jana, ed. et al. Nový český komiks (2000-2012) = New Czech comics (2000-2012) = Der neue 
tschechische Comic (2000-2012). Vyd. 1. Praha: Ministerstvo kultury České republiky, 2012. s. 102. ISBN 978-80-
87546-06-2. 
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jedna je o trochu zkušenější, nebo o matku s dcerou. Pohled i natočení těla první ženy naznačují, 

že svou společnici poslouchá. Smutek druhé ženy je naznačen jejím obočím, které se po 

vnějších stranách svažuje dolů. Ruka směřující ke spolustolovnici dlaní nahoru, je gestem 

vysvětlování, nebo naopak nepochopení – vzhledem k ostatní znakům hádáme spíše na druhou 

možnost. Stejně tak symbolika skleničky vína by mohla ve spojitosti s určitými znaky vytvářet 

dojem uvolněné atmosféry, oslav, nebo – v tomto případě – zoufalství.  

Viněta číslo dvě: žena, která na první vinětě poslouchala, nyní mluví. Ukazuje přitom prstem 

na svou společnici. Tento prst by mohl být symbolem obvinění, další znak, ženin lehký úsměv, 

však obvinění zmírňuje, snad by se dokonce mohlo jednat i o gesto, které má společnici dodat 

kuráž. Druhá žena si dala ruku pod bradu. Její oči však sledují mluvčí. Pokud by se např. dívala 

jiným směrem, mohla by podložená brada symbolizovat znuděnost řečí první ženy. V této 

vinětě jde však spíš o znak zaujetí, což podporují i mírně otevřená ústa. Obočí stále naznačuje 

smutek.  

Viněta číslo tři: První žena otočila hlavu k nově příchozí, která drží lahev. Očima však dál 

sleduje svou známou, která teď pláče. První žena už se neusmívá, má obočí povytažené nahoru, 

zdá se mírně překvapená, vráska okolo úst spolu s obočím, ale i s tím, že otočila hlavu, by 

mohly znamenat lehké pohrdání. To, co říká, je určeno třetí ženě, která na ni shora shlíží, neboť 

u stolu pouze stojí. Pláč smutné stolovnice je kromě otevřených úst, zavřených očí  

a „smutného“ obočí vyjádřen i rozmazaným líčidlem. 

Zjevně je nyní potřeba nechat si zodpovědět některé otázky lingvistickou rovinou. Viněta číslo 

jedna: „A já měla celou dobu blbej pocit. A ještě jsem si vyčítala, že jsem paranoidní. Vůbec 

nevím, co teď, jak mu po tom všem ještě mám věřit?“47 vypráví „smutná“ žena. Na druhé vinětě 

jí společnice odpovídá: „No, ty seš blbá, že mu čteš maily, on je blbej, že si je nemaže, a co furt 

všichni máte s tou důvěrou? Jak vás vůbec mohlo napadnout, že se někomu dá věřit? Já říkám 

– nečíst – mazat – nikomu nevěřit.“ 48 Třetí viněta prozrazuje výsledek této promluvy – 

podváděná žena se dala do pláče. „Mami?“ 49 říká příchozí, a patrně se jedná o žádost  

o vysvětlení psychického stavu plačící. „Jen jsem ji chtěla trochu utěšit…“ 50 konstatuje matka. 

Lingvistická rovina nám tedy vysvětlila nejen jádro původního problému, ale i důvod zhoršení 

stavu plačící ženy, o které se, opět díky lingvistické rovině, můžeme domnívat, že je dcerou, 

která přišla požádat o radu svou matku. Stejně jako v případě Aloise Nebela tedy text ve stripu 

                                                           
47 GEISLEROVÁ, Lela. Zen Žen. Respekt. Praha: Economia, a. s., 2012, roč. XXIII, č. 28. s. 73. ISSN 0862-6545. 
48 Tamtéž. 
49 Tamtéž. 
50 Tamtéž. 
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Zen Žen hraje vedle kotvicí funkce i roli převodu. Z analyzovaných komiksů se zatím Zen Žen 

zdá jako ten, jehož lingvistický a ikonický kód je nejvíce v harmonii. 

Zen Žen – analýza číslo dvě 

Pro druhou analýzu jsem vybrala strip z osmého čísla ročníku XXV časopisu Respekt. Pokud 

jde o jeho tonalitu, je podobně temný jako strip předchozí, bílou barvu mají opět jen bubliny  

a malé plochy. Denotativní popis nebude složitý: Celou plochu první viněty zabírá detailní 

pohled na objímající se mladý pár. Dvojici vidíme z profilu.  

Ve druhé vinětě bere žena muže do náruče a divákovi se naskýtá pohled na mužova záda a tvář 

usmívající se ženy.  

Ve třetí vinětě se záběr otáčí – vidíme ženina záda, mužovu usmívající se tvář a to, že ženě lepí 

na záda papír s nápisem, jehož obsah bychom až do lingvistické analýzy měli nechat stranou. 

Viněty opět postrádají rámečky v pravém slova smyslu 

Vraťme se nyní k první vinětě. Poznáváme, že se jedná o zamilovaný pár podle jasných znaků, 

jako je vzájemná ignorace osobního prostoru či vzájemný oční kontakt; na spokojenost páru 

poukazuje v symbolické rovině i to, že žena je mírně nižší než muž. Slavnostnější vzhled – 

ženiny šaty a lesklé vlasy, mužova tmavá košile – napovídají, že se jedná o důležitou schůzku. 

Neboť oba partneři mají u úst bublinu, je pravděpodobné, že zde došlo k nějakému důležitému 

rozhovoru – např. ke shodě na společném bydlení. Pozadí není kvůli tmě rozlišitelné, všímáme 

si jen jakýchsi světel, která by mohla být zářícím městem. V tom případě by se jednalo  

o naprosto happyendový záběr, podobný závěrečným snímků z dívčích fotorománů.  

Na prostřední vinětě žena objímá muže. Má přitom zavřené oči, usmívá se a něco říká. Podobný 

obrázek by mohl vyjadřovat, že žena dosáhla něčeho, po čem toužila.  

Třetí viněta ukazuje tutéž situaci při pohledu na muže. Jeho pohled směřuje k cedulce, již má 

žena přilepenou na zádech. Ani na chvíli nepochybujeme, že právě on ji ženě na záda připevnil 

– kromě ruky, kterou má na ní položenou, nás na jeho zlomyslnost upozorňuje i mužovo obočí, 

které je vykresleno podle oblíbeného schématu pro šibalské chování, kdy jedno obočí je mírně 

pozvednuté, zatímco druhé se mračí. Obrazová složka ponechává lingvistické rovině spíše 

menší prostor pro vysvětlování. 
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Přečtěme si nyní, jakým způsobem text obrázek zakotví: „Já myslím, že nám ta pauza prospěla. 

Že jsme si uvědomili, co chcem, a teď můžeme začít znova a líp,“51 říká žena a hledí při tom 

muži do očí. Muž jí na to odpovídá: „Chyběla jsi mi, zlato.“52  

„Ty mě taky. Konečně mám ale pocit, že jsi dospěl, že mám vedle sebe chlapa a ne kluka,“53 

prohlašuje žena na druhé vinětě, když muže objímá.  

„To víš, že jo!“ odpovídá jí na to muž na třetí vinětě a dívá se přitom na cedulku s nápisem: 

„Prdim a smrdim.“54 Funkce převodu je v tomto stripu dle mého názoru sice slabá, ale přesto 

lingvistická rovina pomohla té obrazové k vypointování příběhu. Opět tedy můžeme 

konstatovat harmonii kódů komplexního komunikátu. 

                                                           
51 GEISLEROVÁ, Lela. Zen Žen. Respekt. Praha: Economia, a. s., 2014, roč. XXV, č. 14. s. 73. ISSN 0862-6545. 
52 Tamtéž. 
53 Tamtéž. 
54 Tamtéž. 
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Závěr 

Na tomto místě je třeba shrnout nejdůležitější body provedených analýz. Předně se zaměříme 

na to, co mají všichni tři autoři společné. Prvním takovým aspektem je umístění stripů. Již od 

roku 2008 se vždy jedná o pravý – pouze výjimečně levý – okraj některé ze zadních stran 

časopisu. Toto místo, které je dost možná dáno požadavky stránkové sazby, evokuje myšlenku 

na žurnalistický sloupek.  

Dalším bodem, který lze označit za společný pro všechny autory a který je tentokrát více v jejich 

moci, je barevné provedení stripů. Ani jeden z tvůrců nepoužívá pro své příběhy jiných barev 

než černé, bílé a případně šedé, ačkoliv každý z nich s nimi nakládá jiným způsobem. Zatímco 

Jaromír 99 používá bílé plochy hlavně pro vymodelování světelných efektů, pro Filipa Škodu 

je bílá barva fundamentálním prvkem kreslířského projevu, na němž staví. Lela Geislerová zase 

bílou barvu využívá jen v malém měřítku a zaměřuje se spíše na různé odstíny šedé škály. 

Mnohem více můžeme říci o tom, čím se zmínění tvůrci ve svých stripech liší. Začněme např. 

modalitou zobrazení. Alois Nebel je sice kreslen širokou linkou, která připomíná karikaturu, 

jeho postavy však karikaturistické přehánění nenesou. Jeho barevné provedení, i když se jedná 

pouze o tři barvy, by mohlo odpovídat i velmi kontrastní fotografii. Naproti tomu stripy Get 

busy jsou karikaturou ovlivněny silně, nejen v tom, že figury mají výrazné rysy, ale i v tom, že 

se obrázky ani nepokoušejí simulovat reálné vidění, o čemž nás zpravuje i to, že zde občas 

docela schází pozadí. Zen Žen se reálnému pohledu blíží nejvíce – jednak proto, že používá 

nejširší tonální škálu, jednak pravděpodobností vzhledu zobrazovaných postav i jejich 

případného okolí. 

V souvislosti s komiksem se potřeba zaobírat se i tím, v jakém poměru je v něm zastoupena 

lingvistická a obrazová složka. Rozdílnost jednotlivých autorů publikujících v Respektu je 

v tomto ohledu velice zajímavá. V případě Aloise Nebela jsme došli k závěru, že výraznější 

podíl na tvorbě smyslu nese složka lingvistická, neboť silně pozměňuje obsah celého stripu. 

Přesně opačná situace nastává v případě komiksu Get busy, kdy, jak jsme viděli, by se obraz 

bez textu dokázal obejít. Nejharmoničtější soužití verbální a ikonické roviny nacházíme ve 

stripech Zen Žen, kde jsou na sobě složky vzájemně závislé. 

Posledním zásadním bodem, který je v závěru třeba zmínit, je rozdílnost v tematice 

publikovaných komiksů. Alois Nebel je vystavěn na příběhovosti a na setkávání s postavami 

z vydané knižní trilogie. Komiksy Filipa Škody a Lely Geislerové se zabývají spíše 
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nejrůznějšími jevy, které provázejí nejrůznější vztahy. Get busy se zaobírá rodinnými  

i pracovními nesnázemi, Zen Žen pak hlavně problémy ve vztazích mezi partnery. 

Můžeme tedy konstatovat, že komiksové stripy v týdeníku Respekt se vzájemně výrazně liší,  

a to jak na rovině formy, tak na rovině obsahu. Tato různorodost je vítaným výsledkem nejen 

vzhledem k liberálnímu zaměření časopisu Respekt, ale hlavně proto, že širšímu obecenstvu 

demonstruje různé formy, které na sebe komiks může brát. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Alois Nebel – Řezník z Vídně (komiksový strip) 

 

Zdroj: Respekt. Praha: R-Presse, s. r. o., 2008, roč. XIX, č. 9. s. 55. ISSN 0862-6545. 
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Příloha č. 2: Alois Nebel – Wartburg (komiksový strip) 

 

Zdroj: Respekt. Praha: R-Presse, s. r. o., 2008, roč. XIX, č. 14. s. 73. ISSN 0862-6545. 
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Příloha č. 3: Get busy (komiksový strip) 

 

Zdroj: Respekt. Praha: R-Presse, s. r. o., 2010, roč. XXI, č. 4. s. 65. ISSN 0862-6545. 
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Příloha č. 4: Get busy (komiksový strip) 

 

Zdroj: Respekt. Praha: R-Presse, s. r. o., 2010, roč. XXI, č. 13. s. 61. ISSN 0862-6545. 
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Příloha č. 5: Zen Žen (komiksový strip) 

 

Zdroj: Respekt. Praha: Economia, a. s., 2012, roč. XXIII, č. 28. s. 73. ISSN 0862-6545. 
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Příloha č. 6: Zen Žen (komiksový strip) 

 

Zdroj: Respekt. Praha: Economia, a. s., 2014, roč. XXV, č. 14. s. 73. ISSN 0862-6545. 


