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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá českým komiksem ve společenských a kulturních 

magazínech po roce 2000. Svým zaměřením tak v jistém smyslu navazuje na publikace 

zabývající se historií českého komiksu. Po roce 2000 se na poli českého obrazového 

seriálu tvoří nová generace autorů, tzv. Generace nula, jejíž zástupci se v mnoha 

ohledech zásadně liší od autorů dřívějších, zvláště těch, jež lze řadit do Generace 89. 

Prostřednictvím sémiotické analýzy se v této práci zaměřujeme na komiksovou 

produkci v současných periodikách a pokoušíme se zjistit, do jaké míry i magazíny 

zaměřené na zpravodajství, a určené tak pro širší vrstvy příjemců, publikují na svých 

stránkách různorodé komiksy, případně jak tyto materiály korespondují s profilem 

časopisu. Pro zachycení možného kontrastu byla do rozboru zařazena navíc i kulturně 

zaměřená periodika. Skupinu magazínů, jejichž komiksy a stripy byly analyzovány tak 

tvoří zpravodajské časopisy Reflex a Respekt a kulturní periodika Art+Antiques a A2. 

Analytické části předchází teorie, jež se vedle reflexe debat o vhodné definici pojmu 

komiks zaměřuje na vztah textu a obrazu, jenž je pro komiks tak významný. Kromě 

toho je v této práci probírán i aparát vizuálního jazyka komiksu a historie českého 

obrazového seriálu. 
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Abstract 

This thesis deals with comics in the Czech news and cultural magazines after the year 

2000. A new generation of comic creators emerged after the year 2000, so called 

Generation zero. These new creators are different from the older authors – especially 

from authors of Generation 89 – in many aspects. Using a semiotic analysis this thesis 

focuses on comics in contemporary periodicals: it attempts to uncover how various 

comics exist in news magazines (which are intended for a broad scale audience) and to 

what extent these comics match with the profile of the magazine. Additionally, in order 

to see a potential difference in results, cultural periodicals were also thoroughly 

analyzed.  Included in the analyzed material are news magazines such as Reflex and 

Respekt and cultural periodicals like Art+Antiques and A2. 

In addition, it focuses on theoretical discussions regarding a proper definition of the 

word comic and on the relationship between linguistic and visual levels of comics 

because this relationship is essential in this form. Finally, the means of visual language 

in comics and the history of the Czech comics are discussed in the theoretical section as 

well. 
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Úvod 

„Vyprávějící obrázky. Jako pro tvůrce je mi komiks ideálním jazykem vyjádření, protože 

v sobě spojuje jak výtvarnou, tak literární složku v neoddělitelné jednotě. Jako čtenáře 

mě některé komiksy přivádějí k vytržení a poskytují mi obrovský zážitek, zatímco jiné mě 

nezajímají, podobně jako romány, divadlo, filmy, hudba.“  

Takto v roce 2008 odpověděla časopisu A2 komiksová výtvarnice Lucie Lomová na 

otázku, co ji přitahuje na komiksové formě (Lomová, 2008: 17). Dvěma větami tak 

shrnula mé vlastní pocity vůči komiksu a také důvod, proč jsem si toto téma vybrala pro 

diplomovou práci. 

V periodickém tisku se běžně setkáváme s komiksy. Obvykle mají podobu pásu 

několika okének seřazených za sebou, umístěných po kraji stránky. Takovýto komiks 

obvykle čtenáři vnímají jako formu odlehčení hlavního obsahu periodika. Současná 

podoba komiksu, která se v České republice začala rozvíjet přibližně s novým 

tisíciletím, však spěje i k hlubšímu zamyšlení nad formou komiksu. Předně se autoři 

stále ještě nepřestali ptát, co je to komiks. Jak jej vymezit? Jaké prvky odlišují komiks 

od jiných výtvarných žánrů? Lze vůbec o komiksu hovořit jako o žánru? Či jako o 

médiu? Těmto otázkám se věnujeme v prvních kapitolách teoretické části diplomové 

práce.  

K hlavním pramenům této kapitoly patří – vedle téměř již obligátních teoretických 

publikací autorů McClouda, Groenteena či Eisnera – studie doktora Martina Foreta, 

který se v rámci teoretického vymezení komiksu zabývá hlavně otázkou, jaké 

argumenty lze použít, chceme-li hovořit o komiksu jako o médiu, žánru nebo jako o 

kódu a jaké argumenty tyto možnosti naopak vyvracejí. Dalším důležitým zdrojem je 

stať Neila Cohna Linguistics, and Visual Language: The Past and Future of a Field, 

v níž autor představuje komiks jako socio-kulturní kontext, v němž se projevuje vizuální 

jazyk. 

Na tuto kapitolu pak úzce navazuje část pojednávající právě o vizuálním jazyku 

používaném v komiksu. Ptáme se v ní, jaké jsou nejčastější symbolické prvky užívané 

v komiksu a jakou funkci může mít jejich v komiksovém kódu konvenční podoba ve 

vztahu ke sdělení obrazového příběhu. Pokud máme uvést hlavní publikaci pro tuto část, 

jmenujme opět Neila Cohna a jeho knihu The Visual Language of Comics, v níž se autor 



   

 

3 

  

zabývá právě prvky vizuálního jazyka na úrovni komiksu a vztahuje je k jazyku 

verbálnímu. 

V české krajině se v posledním desetiletí objevilo hned několik kvalitních publikací na 

téma historie komiksu v českých zemích. Zmiňme knihy Heleny Diesing pojednávající 

o historii českého komiksu v první polovině 20. století a o výtvarníkovi Káju Saudkovi, 

dvoudílný svazek Po stopách kreslených seriálů Olgy Bezděkové a Milana Krejčího a 

samozřejmě také tisícistránkovou encyklopedii Dějiny československého komiksu 20. 

století autorů Foreta, Jareše, Kořínka a Prokůpka. Na tomto základu bylo třeba 

vypracovat ve třetí kapitole stručný exkurz do historie českého komiksu, neboť tato 

práce pojednává o komiksové Generaci nula, jež se zformovala s novým tisíciletím, a 

svým způsobem tak tento text záběr historických publikací rozvíjí o nejsoučasnější 

tendence.  

Jádro této diplomové práce tvoří část druhá, v níž jsou prezentovány sémiotické analýzy 

komiksů z vybraných českých společenských a kulturních magazínů od roku 2000 do 

roku 2015. Těmto analýzám nezbytně předchází popis metody, jež je k rozboru 

využívána. Zásadní prací pro tento text je stať Rolanda Barthese Rétorika obrazu, neboť 

právě z postupu sémiotické analýzy, jenž je v ní navržen, vycházíme. 

Do analyzovaného vzorku řadíme jako zástupce časopisů společenských týdeníky 

Reflex a Respekt, dva v současné době nejčtenější zpravodajské časopisy, jež současně 

již řadu let komiksové materiály publikují. Kulturu zastupují periodika A2, 

čtrnáctideník, jenž kulturu postihuje v širokém slova smyslu, ve vztahu k dalšímu 

společenskému dění, a Art+Antiques, měsíčník, jenž se specializuje na různá umělecká 

odvětví a tradičně také na trh s uměním. 

Pokud jde o hypotézy, z nichž v této práce vycházíme, předpokládáme za prvé, že 

komiksu v kulturně orientovaných periodikách bude věnováno více prostoru, případně 

bude v rámci magazínu zaujímat význačnější postavení, než tomu bude u komiksů 

v periodikách zpravodajských. Dalším předpokladem je, že komiksy ve zpravodajských 

magazínech budou svými tématy spíše odrážet aktuální události. Jako poslední 

jmenujme hypotézu, že kulturně zaměřená periodika budou na svých stránkách dávat 

prostor experimentálnější podobě komiksu. 
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Cílem práce je tedy zmapovat, do jaké míry různorodé jsou komiksy, které vybraná 

periodika na svých stránkách prezentují, kolik prostoru těmto obrazovým seriálům 

periodika věnují, jaké výtvarné prostředky jsou v komiksech využívány, jaká témata 

jsou v nich komunikována, jak (a zda) tato témata korespondují s náplní časopisu a 

konečně, zda v těchto ohledech nalezneme výrazné rozdíly mezi kulturními a 

zpravodajskými periodiky. Obraz části současného českého komiksu, který touto 

analýzou získáme, nám ukáže, jak se vybraná periodika obecně staví k rozvíjení 

povědomí o možnostech komiksového kódu. 
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1 Teoretická část 
 

1.1 Vymezení pojmů 

V této části uvádíme nejdůležitější pojmy vztahující se k teorii komiksu. Předmětem 

našeho zájmu je jednak snaha o užší vymezení této formy, jednak vysvětlení základního 

pojmového aparátu, jenž je v následujících kapitolách užíván. Dále se zabýváme 

vztahem obrazu a textu, jenž je, jak uvidíme, právě pro komiks principiální. 

1.1.1 Komiks jako kód 

 „Četbě“ komiksu se mnozí lidé věnují již od dětství. Jedná se o velmi rozporuplnou 

formu projevu. Jakkoliv si většina lidí, v jejichž kultuře se obrazový seriál vyskytuje, 

pod výrazem komiks patrně velmi rychle vybaví určitou ideu, lze touto představou 

snadno otřást výčtem položek, které by pod pojem komiks bylo potenciálně možné 

zařadit. Tato škála se klene od komiksů typu Superman až po „němý“ Nový svět Shauna 

Tana. Komiks je, jak poukazuje Martin Foret formou, již lze vyplnit uměním, ale i 

brakem (2015: 35). Je to místo pro horory a sexuální fantazie i satiru a politický 

dokument (Sabin, 1996: 7) Hovořit můžeme v tomto kontextu i o možnostech adaptací 

nejrůznějších literárních děl do komiksové formy. Kateřina Skácelová se ve své 

diplomové práci zabývala adaptacemi klasických prací, jako je Alenka v říši divů, i 

současných bestsellerů, jakým je např. román Stmívání. Dochází k závěru, že 

komiksová adaptace nemusí dílo nutně připravit o jeho „ducha“, jímž rozumí jeho 

„esenciální podstatu pramenící z jeho jedinečnosti (Skácelová, 2014: 80).“ Jak tedy 

definujeme formu, která má takto široké rozpětí? Ann Miller a Bart Beaty v předmluvě 

publikace The French Comics Theory Reader poukazují: „Teoretikové komiksu se 

neshodují nejen co do definice tohoto média a data jeho vzniku, ale rozcházejí se i 

v tom, zda stojí za to se těmto otázkám věnovat. (2014: 16).“
1
 

Z předešlé citace je evidentní, že Miller a Beaty přinejmenším považují komiks za 

médium. Stejně komiks pojímá i Scott McCloud (2008: 6). Jiní teoretikové se však 

tomuto pojmu vyhýbají. Problematikou vymezení komiksu jakožto žánru, média, či 

úplně jiné formy se zabývá teoretik Martin Foret. Ve stati Genus Mirum nejprve vyvrací 

zařazení komiksu k žánru: „Pokud tedy jako tradiční literární žánry budeme chápat ty 

                                                 
1
 Comics theorists not only disagree as to the definition of the medium and the date of its origin, they 

disagree as to whether these are questions worth pursuing.  
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vymezené tematicko-obsahově a rozsahovo-formálně, můžeme říct, že komiks bude 

procházet napříč těmito kategoriemi, resp. většina těchto žánrů bude v komiksu 

přinejmenším realizova(tel)ná. Ukazuje se tedy, že pojetí komiksu jako literárního žánru 

je příliš úzké (2010(a): 86).“ Definování komiksu jakožto média na druhou stranu Foret 

chápe spíše jako únik před označením žánr. Zároveň má podle něho pojem médium 

vyjadřovat žánrovou mnohotvárnost komiksu. Nejčastěji je, jak Foret poukazuje ve své 

disertační práci, slovo médium chápáno jako „typ technologie, resp. typ výroby 

materiálního nosiče, který umožňuje přeměnu sdělení do signálu schopného se přenášet 

kanálem (2015: 67).“ Jako další náplň pojmu médium Foret připomíná dispozitiv, tedy 

soubor prostředků výroby a nosičů produkce daného média. Poukazuje, že mediálním 

dispozitivem komiksu jsou novinové stránky, sešity apod., a komiks tedy nemá vlastní 

specifikum.  

Konečně se ve své disertační práci Foret zabývá i možností pojmout komiks jako 

specifický kód, tedy určitý systém organizace znaků (více o kódu a znacích viz kapitola 

Metodika). Komiks od svých čtenářů vyžaduje znalost svého zvláštního kódu, tedy 

dešifrování některých znaků, např. bubliny obsahující slovní výpověď nebo 

konvenčních onomatopoií „od ‚zipů‘ při svištící kulce, ‚crack‘ u pušky, ‚smack‘ při 

úderu pěstí, ‚slam‘ při třísknutí dveřmi, ‚swiss‘ při úderu, který nezasáhl cíl, až po různé 

typy nárazů, ‚blomp‘, ‚ploff‘, ‚sigh‘ nebo ‚sob‘, což je škytnutí, ‚gulp‘ vyjadřuje 

konsternaci a ‚mumble‘ namáhaný mozek, ‚rattle‘ tajné hryzání buď hlodavců, nebo 

hmyzu (Eco, 2006: 142).“
2
  

Foretovo východisko, pojímat komiks jako kód, je pro tuto práci stěžejní, vzhledem 

k výše nastíněným argumentům. Hlavním principem komiksového kódu je pak 

harmonické fungování verbální a vizuální složky – tomuto tématu se věnuji 

v podkapitole Vztah textu a obrazu v komiksu. 

                                                 
2
 Umberto Eco v této souvislosti podotýká, že mnohdy tato slova v angličtině byla skutečnými 

onomatopoii, ale při jejich přenesení do jiného jazykového kontextu se stávají spíše vizuálním 
ztvárněním zvuku, a tedy specifickými znaky komiksu. Více k vizualizovanému textu viz kapitola 1.2.2 
Symbolická rovina vizuálního jazyka komiksu. 
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1.1.2 Definice 

 „Od teď by mělo být jasné, že zastávám přístup, jenž je radikálně ,nedisciplinovaný‘, 

[...],“
3
 píše Henry Jenkins k definici komiksu (2012: 6). Chce tak dosáhnout nejširšího 

možného rozsahu studovaných objektů. Jakkoliv by podobně liberální přístup mohl 

zajistit, že tato práce později nevynechá žádnou formu, která by se komiksu byť jen 

vzdáleně podobala, mohla by takováto „nedisciplinovanost“ zároveň způsobit 

nesrozumitelnost týkající se předmětu pozdější analýzy. Slovy Pavla Kořínka: „Definice 

[…] samozřejmě nemůže být sama o sobě cílem, nejvíce jí to sluší v roli prostředníka, 

jakéhosi iniciačního nastavení mantinelů, které vymezuje hranice zkoumaného a 

ustavuje sdílený prostor bádání (2013: 64).“  

Nalézt tohoto prostředníka však není snadné, jak již bylo řečeno výše. Různí autoři na 

komiksu vyzdvihují různé rysy. Will Eisner jeho sekvenčnost (1985: 5) René Clair 

fantazii a humor (1967: 32), pro Neila Cohna (2012: 18) je komiks definován na 

základě socio-kulturního kontextu – viz následující podkapitola. Paralelu lze nalézt 

v názvoslovné tradici jednotlivých národů. Zatímco například italský výraz pro komiks 

fumetto odkazuje ke komiksové bublině a francouzské označení bande dessinée, 

doslova kreslený pás
4
, se vztahuje k formě komiksu, v níž je zaznamenán, 

angloamerický pojem comics podle Ann Miller a Barta Beatyho mluví spíše o kulturním 

fenoménu (2014, 16). V českých zemích byla situace vzhledem k politickému vývoji 

poněkud komplikovanější (více o historii českého komiksu viz kapitola 1.3 Historie) a 

přejatý comics se stigmatem americkosti se zde střídal s obrazovým anebo kresleným 

seriálem případně čtením. Komiks s K začal být užíván až po roce 1989 (Kořínek, 2013: 

61). 

„Nikdo nepopírá, že pole komiksu je rozmanité a různorodé; […]. Ale nikdo si nikdy 

nespletl komiksové album s filmem nebo románem; v tom případě musí existovat rysy 

komiksu, které jsou nedílnými vlastnostmi tohoto média, což je právě náplní definice 

                                                 
3
 By now, it should be clear that I embrace an approach that is radically undisciplined […]. 

4
 Odkažme na tomto místě k názoru Umberta Eca, podle něhož je co do jednotlivých „záběrů“ komiks 

dlužníkem filmu (2006: 147) 
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jeho specifičnosti (Groensteen, 2014: 70).“
5
 O jaké rysy se jedná? Jeden z mála pokusů 

o shrnutí specifik komiksu učinil Scott McCloud. Komiks definoval jako „záměrnou 

juxtaponovanou sekvenci kreslených a jiných obrazů, určenou ke sdělování informací 

nebo k vyvolání estetického prožitku (McCloud, 2008: 9).“ Pod tuto definici, kterou 

Pavel Kořínek nazývá common-sensovou, neboť podle jeho názoru v podstatě jen 

odbornými slovy shrnuje „selský popis“ komiksu (2013: 65), lze ale zahrnout (a 

McCloud to také dělá) např. i tapiserii z Bayeux.  

Velmi úzkou definici tohoto kódu nabízí Francis Lacassin: „Specifická technika komiksu 

je charakteristická vizuálním rozbitím příběhu do ,záběrů‘ zobrazujících momenty velmi 

krátkého trvání, jejichž střih odpovídá rytmu odvozenému z manipulace s tvarem 

obrázku a úhlem pohledu. Struktura příběhu je založena na harmonickém překrývání 

zvuku (řeč, ruchy) a obrazu, přičemž první je obsaženo v druhém. Řeč je v bublinách, 

které vycházejí z úst postav, či dokonce z objektů (2014: 39).“
6
 Pod tuto definici, stejně 

jako pod tu McCloudovu, však nelze zahrnou např. „jednopanelové“ komiksy, o kterých 

mluví např. Henry Jenkins (2008: 6).  

Smyslem definic je určovat mantinely, tedy zahrnovat i vylučovat. Toto vyřazování je 

ovšem také základním problémem: „[…] Pokud by chtěl člověk definovat komiks 

určitými způsoby reprezentace, byl by nucen vyloučit […] celý úsek historie 

ilustrovaných příběhů, s nimiž se zdá být úzce propojen. Komiks nelze ani definovat 

jeho materiálním formátem, když se se stejnou snadností a imaginativní bohatostí 

objevuje v novinách, časopisech i albech (a nyní i v digitálních formátech, které od 

papíru upustily úplně). Jako definiční požadavek nelze použít ani formální rozdělení 

stránky do stripů – to by znamenalo odmítnout některá Druilletova alba. Užití 

                                                 
5
 No-one denies that the field of comics is diverse and heterogeneous; […] But no-one has ever confused 

a comics album with a film or a novel; it must be then the case that certain features of comics are 
inherent properties of the medium, which is the exact definition of specificity. 
 
6
 The specific technique of comics is characterized by the visual breakdown of the story into „shots“ 

depicting moments of very short duration, whose editing conforms to a rhythm derived from the 
manipulation of the shape of the image and point of view. The structure of the story is based on the 
harmonious imbrication of sound (speech, noises) and image, with the former placed inside the later. 
Speech condensed into dialogue is contained in balloons that seemingly escape from the mouths of the 
characters, or even from objects. 
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sociologických kritérií, založených na čtenářstvu (děti, dospělí), by bylo ještě 

absurdnější (Bouyer, 2014: 87).“
7
 

Z dostupných vymezení bylo vybráno několik bodů, kterými se budeme při výběru 

komiksů do analytické části řídit. V první řadě, jak bylo již zmíněno výše, je komiks 

charakteristický určitým druhem souhry obrazu a textu. Dalším principem pak bývá 

aspekt pravidelného navracení se komiksu na stránky daného magazínu – pro mě je 

určující i to, zda je mu v rámci časopisu vyhrazeno tradiční místo. Naopak pravidelně se 

opakující postavy i rozdělení do jednotlivých vinět považujeme za příliš omezující 

charakteristiky. Existuje množství obrazů, jež vzhledem k jejich dalším rysům a hlavně 

kontextu jejich zařazení označíme za komiksy, jakkoliv se nevyznačují navracejícími se 

postavami a často ani sekvenčností, příkladem může být Liniersovo Macanudo. 

Předloženou ukázku lze stále hodnotit jako komiks, neboť původně tento obrázek vyšel 

v novinách na tradiční pozici komiksového stripu, a později byl zařazen do 

komiksového alba – viz tedy zmíněný kontext. 

Příloha č. 1: Příklad komiksu fungujícího bez rozdělení do vinět (obrázek) 

 

Zdroj: LINIERS. Macanudo. Vyd. 1. Překlad Markéta Pilátová. Praha: Meander, 2013. s. 48. ISBN 978-80-87596-

25-8. 

1.1.3 Vztah textu a obrazu v komiksu 

Úvahy o vztazích mezi textem a obrazem mají bohatou historii a své kořeny mají již 

v počátcích filosofického přemýšlení. W. J. T. Mitchell v tomto kontextu poznamenává: 

                                                 
7
 […] if you wanted to define comics by a certain way of representing movements, you were forced to 

exclude, […] a whole stretch of history of the illustrated story with which it seems closely linked. Nor was 
it any use defining comics by its material format, as it could appear with the same ease and imaginative 
richness in newspapers, magazines and albums (and now in a digital format that dispenses with paper 
altogether). Nor was the formal division of the page into strips a determining requirement – this would 
have meant refusing certain albums by Druillet. The application of sociological criteria, based on the 
habits of its readership (children, adults) was even more absurd. 
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„Existuje samozřejmě starověká tradice, která říká, že jazyk je základním lidským 

atributem: ‚muž‘ je ‚mluvícím zvířetem‘. Obraz je médiem podčlověka, primitivního, 

‚němého‘ zvířete, dítěte, ženy, mas. Všechny tyto asociace jsou velmi známé, stejně 

znepokojivá je i kontra-tradice, že ‚muž‘ je vytvořen k obrazu svého stvořitele (1994: 

24).“
8
 Mitchell však konstatuje, že postmoderní doba je časem „obratu k obrazu“ – 

v kontrastu k moderní době, která podle Mitchella naopak potlačovala obraz na úkor 

textu (ibidem, 28). 

Na poli obrazového seriálu lze konstatovat, že patrně neexistuje autor, který by se 

zabýval teorií komiksu a alespoň krátce se nezastavil u fungování textu a obrazu v rámci 

této formy. Zvláštní symbióza těchto dvou sdělovacích prostředků se odkrývá velmi 

rychle už jen pouhou formulací „četba komiksu“: „Mluvíme o četbě komiksu, ale to je 

jednoduše ustálený způsob referování o mnohotvárném procesu generování významu 

(Nyberg: 2012: 119).“
9
 Lze rozlišit dva přístupy k harmonii verbální a vizuální složky 

v komiksu. Podle části teoretiků (např. Will Eisner, Scott McCloud) jsou obrazy a slova 

v komiksu nedílně propojeny. Eisner upozorňuje, že písmo i obraz vychází ze stejných 

základů a dovedným spojením slov a obrazů lze nejlépe těžit z expresivního potenciálu 

tohoto „média“. Zatímco tedy Eisner věří, že tvůrci komiksů se mají snažit o vytvoření 

soudržného jazyka, který by nesl vyjádření komplexních myšlenek, zvuků, dějů a 

názorů (1985: 13), jiní teoretikové (např. Hillary Chute a Marianne DeKoven či Barbara 

Postema) konstatují, že obraz a text v komiksu diváka/čtenáře posouvají narací dvěma 

odlišnými cestami (Chute, DeKoven, 2006: 769, Postema, 2013: 81). Pozornost, která je 

věnována vztahu verbální a vizuální roviny v komiksu, v každém případě dokazuje, o 

jak zásadní aspekt této formy se jedná. 

Neil Cohn ve studii Comics, Linguistics, and Visual Language: The past and future of a 

field rozvíjí koncept, podle něhož je komiks „médiem“ psaným ve vizuálním jazyce (a 

zároveň mnohdy i v jazyce verbálním). Cohn vysvětluje, že lidé používají k vyjadřování 

myšlenek tři způsoby: vytváření zvuků, pohyby těla a grafickou reprezentaci. Pakliže se 

některý z těchto způsobů stane strukturovanou sekvencí řízenou pravidly, která jeho 

                                                 
8
 There is an ancient tradition, of course, which argues that language is the essential human attribute: 

‘man‘ is the ‘speaking animal‘. The image is the medium of subhuman, the savage, the ‘dumb‘ animal, 
the child, the child, the woman, the masses. These associations are all too familiar, as is the disturbing 
countertradition, that ‘man‘ is created in the image of his maker. 

9
 We speak of reading comics, but that is simply conventional way of referring to the multifaced process 

of generating meaning. 
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produkci korigují, stane se typem jazyka. „Z toho plyne, že strukturované sekvenční 

zvuky jsou mluveným jazykem světa, strukturované sekvenční pohyby těla se stávají 

znakovým jazykem a strukturované sekvenční obrazy se doslova stávají vizuálním 

jazykem (Cohn, 2012: 6).“
10

  

Cohn tak definuje rozdíl mezi vizuálním jazykem, který je biologickou a kognitivní 

schopností, již lidé používají ke sdělování myšlenek vizuálně-grafickým způsobem, a 

komiksem, jenž je hlavně socio-kulurním kontextem, v němž je tato forma sdělování 

používána. „Určením ‚vizuálního jazyka‘ jako systému odloučeného od jeho 

převládajícího socio-kulturního kontextu, může ‚komiks‘ užívat jakékoliv kombinace 

textu a obrazu: jediný obraz, obrazovou sekvenci, text, žádný text, dominanci textu, atd. 

(2012: 18).“
11

  

Vrátíme-li se nyní na okamžik k Foretově úvaze o tom, zda komiks může být kódem, 

právě Cohnův koncept vizuálního jazyka ji – patrně nevědomky, vzhledem k tomu, že 

Cohn používá pojmu médium – podporuje. Ukazuje totiž, že neexistuje-li specifický 

kulturně-sociální kontext, v němž by komiks byl čten jako komiks, žádný komiks pak 

nebude existovat. To je zásadní rozdíl oproti častému přirovnávání komiksové mediality 

k té filmové, již zmiňuje Foret (2010(a): 86). Film totiž – uvažujeme-li o něm jako o 

zvláštní technologii, tedy o celuloidovém pásu – médiem zůstane, ať jej přeneseme do 

jakéhokoliv socio-kulturního kontextu. 

Pokud se vrátíme zpět ke vztahu vizuální a verbální složky v rámci komiksu, je třeba 

připomenout, že teoretik Thierry Groensteen není zastáncem Cohnovy teze o 

nekonečných kombinacích vztahů mezi obrazem a textem. Komiks nazývá „narativním 

druhem s vizuální dominantou (2005: 24),“ čímž shrnuje své přesvědčení, že vizuální 

složka je té lingvistické nadřazená. Sekvenční obraz je podle jeho názoru „plně 

narativní, aniž nutně vyžaduje verbální podporu (2005: 21).“ Podobný názor sdílí např. 

i Barbara Postema, která text v komiksu přirovnává ke zvuku ve filmu: „Zvuk ve filmu 

přidává specifičnost, snad do příběhu pomáhá dodávat detaily, pro vyprávění příběhu 

                                                 
10

 This leads structured sequential sounds to be spoken languages of the world, structured sequential 
body motions become sign languages, and structured sequential images literally become visual 
languages 

11
 By recognizing “visual language” as a system divorced from its predominant socio-cultural context, a 

“comic” can use any combination of writing and images: single images, sequential images, some writing, 
no writing, dominated by writing, etc. 
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nicméně není vždy zásadní, a zcela jistě ne pro médium filmu jako takové (2013, 80).“
12

 

Pokud bychom pro ilustraci Groensteenova konceptu měli použít poněkud extrémního 

příkladu, můžeme říci, že existuje množství komiksů, které fungují bez podpory textu 

(např. zmíněný Nový svět), a přesto je lze označit za komiks. Na druhou stranu však 

neexistuje komiks, který by mohl být vytvořen pouze textem bez podpory obrazu, 

takové dílo bychom označili spíše za novelu.  

Na tomto místě je třeba oponovat Groensteenovi opět názorem Martina Foreta, který 

konstatuje, že text je v komiksu přítomen vždy, i když třeba jen implicitně: „Role slova, 

verbálního textu, se někdy relativizuje poukazem na komiksy beze slov, přítomnost 

verbálního sdělení je však lépe považovat za fakultativní a v těchto případech tedy 

pouze „nevyjádřenou“, nikoli „nepřítomnou“. Absence verbálního sdělení je záměrná, 

a tedy významotvorná (2010(b): 597).“ Ve své přítomné podobě pak text v komiksu plní 

množství dalších rolí. Tomuto tématu se věnoval Roland Barthes ve stati Rétorika 

obrazu, kde stanovil dvě základní funkce (2004a): 

a) Funkci ukotvení (d’ancrage), která vnáší určitý smysl do polysémních obrazů, a 

to jak na rovině identifikace jednotlivých prvků, tak na rovině jejich následné 

interpretace.  

b) Funkci převodu (relais), jejímž cílem je určitý posun jednání, a proto se ve 

statických obrazech objevuje zejména na rovině příběhu či anekdoty. Jakkoliv 

tuto funkci Barthes označuje za vzácnější, právě v komiksu se s ní lze setkat 

často.  

Další funkce, charakteristické zejména pro kód komiksu, definoval Thierry Groensteen 

(2005): 

a) Funkce dramatizace, jež podle Groensteena může zobrazované situaci dodat 

žádané patetičnosti 

b) Funkce realistická, hlavně komiksové bubliny mají v tomto případě přiblížit dílo 

obvyklému výjevu v reálném životě, v němž lidé běžně hovoří 

c) Funkce švu, jež má za úkol vytvořit most mezi dvěma oddělenými obrazy. Tuto 

funkci by podle Groensteena bylo možné zahrnout i pod funkci relé 

                                                 
12

 Sound in film adds specificity, perhaps helps provide details within the narrative, but it is not always 
essential to telling the story, and certainly not to the film medium itself. 
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d) Funkce produkční, v jejímž rámci slova explicitně vyjadřují časové změny 

e) Funkce rytmická, text má v tomto případě za úkol zpomalit četbu komiksu 

Kromě funkcí můžeme rovněž definovat některé druhy vztahů, jež zaujímá lingvistická 

složka vůči rovině ikonické. Základní výčet poloh nabízí McCloud (2008): 

a) Vztah slovně dominantní, v němž obraz má spíše funkci ilustrace  

b) Vztah obrazově dominantní, ve kterém jsou podle McClouda slova pouhým 

zvukovým doprovodem 

c) Kombinované panely, vztah, kde slovo a obraz nesou v podstatě totéž sdělení 

d) Situace, kdy slova posilují či rozvádějí obrázek 

e) Paralelní kombinace, vztah, v němž se slova a obrazy prakticky neprolínají 

f) Montáž, v níž slova jsou součástí obrazu 

g) Vztah vzájemné závislosti, který McCloud považuje za nejčastější 

McCloudovo rozpracování vztahů mezi obrazem a textem bychom nyní mohli přenést 

na koncept komplexního komunikátu, s nímž pracuje sémiotika. Přirozený jazyk, stejně 

jako obraz, považuje sémiotika za druh kódu (více o kódu a základních sémiotických 

pojmech viz kapitola 2.1 Metodika), do něhož je kódováno sdělení, jež má přejít od 

odesilatele (komunikátora) k adresátu (recipientu). Sdílená informace (komunikát) může 

být složena z kódu jednoho, a jedná se tak o simplexní komunikát, což ovšem není příliš 

častá situace. Příkladem může být matematická rovnice. Většina komunikátů je však 

složena z kódů dvou a více. Tento druh komunikátu označujeme jako komplexní a právě 

komiks je jeho velmi zjevným příkladem. Koncept komplexního komunikátu pak 

rozvádí tři základní vztahy, které mezi sebou kódy v rámci určitého komunikátu mohou 

zaujímat (Šoltys, 2004: 104). Jedná se o vztah: 

a) Harmonie kódů, kterou lze označit situaci, kdy kódy společně pomáhají 

výstavbě smyslu komunikátu. Jako harmonické můžeme bez obtíží označit body 

d) a g) McCloudovy kategorizace vztahů textu a obrazu. Kromě toho sem však 

patří také bod e), neboť to, že poselství jednotlivých kódů se v určitém okamžiku 

neprolínají, neznamená, že kódy nekonstruují význam společně. 

b) Dominance jednoho kódu, tedy jeden z kódů je určován druhým. Vztah 

dominance lze zjevně rozlišit u bodů a) a b) a také f) neboť slova v montáži se 

svou formou podřizují obrazu. 
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c) Substituce kódů, situace, kdy je jeden význam suplován oběma kódy. Pod vztah 

substituce kódů zařadíme bod c) McCloudovy kategorizace. 

Východisko komplexních komunikátů bude důležité v analytické části této práce, neboť 

tendenci používat v komiksu určitý druh vztahů mezi kódy lze u jednotlivých autorů 

považovat za jeden z definičních principů jejich tvorby, potažmo tedy i komiksu v rámci 

daného periodika, v němž autor publikuje. 

1.1.4 Pojmy 

V této podkapitole krátce zmíníme některé důležité pojmy, které jsou v diplomové práci 

používány, abychom tak předešli případným nejasnostem ohledně terminologie. Více se 

některým z těchto pojmů věnujeme v následující kapitole 1.2 Prostředky vizuálního 

jazyka komiksu. 

Thierry Groensteen označuje za základní jednotku komiksu vinětu (2005: 44). Lze ji 

jednoduše popsat jako jedno komiksové pole, které je obvykle ohraničeno rámem. 

Někteří autoři používají v tomto kontextu výrazu panel. Nadřazenou jednotkou je arch, 

který je tvořen skupinou „plných“ vinět, tedy vinětami, které obsahují nějaký obraz. 

Elementárním druhem archu je strip, skupina tří až čtyř vinět řazených horizontálně či 

vertikálně za sebe (ibidem). Jednotlivé viněty bývají často odděleny větší či menší 

mezerou. Groensteen ji přirovnává k nádechu a dělí ji na poloviční pauzu – mezi stripy a 

pauzu – mezi archy (2005: 80). McCloud mezeru nazývá škarpou (2008: 66). Dále zde 

také budeme hovořit o bublině, která je českým označením obvykle zaobleného 

rámečku obsahujícího dialogy či myšlenky objektů vyobrazených v komiksu. Angličtina 

používá nejčastěji označení balloon. Konečně je třeba zmínit i pojem sekvence. 

Sekvence je Ecovým kontinuem, rozlámaným v komiksu do několika podstatných částí, 

které však čtenář vnímá jako celek (2006: 143). Podíl čtenáře na existenci sekvence je 

v komiksu zásadní. Natalia Malinowska-Jany dodává, že mírou imaginace, kterou 

čtenář komiksu potřebuje k tomu, aby sekvenci dodal pohyb, se tento kód blíží literatuře 

(2012: 261). Ondřej Bláha (2009) rozlišuje sekvenci časovou, tedy viněty, které 

zachycují jednotlivé časové úseky určitého děje, a motivickou, viněty, jež mají převážně 

popisnou funkci.  
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1.2 Prostředky vizuálního jazyka komiksu 

Jak jsme si ukázali v předešlé kapitole, komiksy jsou tvořeny nejčastěji verbálním a 

vizuálním jazykem, přičemž obrazová a textová rovina vůči sobě vzájemně zaujímají 

určité vztahy. Barbara Postema v knize Narrative Structure in Comics podotýká „[…] 

aby komiks dával smysl, je užitečné uvažovat o obrazech, ze kterých se skládá, jako o 

souboru vizuálních znaků (2013: 3).“
13

 Nyní je, zvláště pro potřeby analýzy, jež bude 

následovat ve druhé části této práce, třeba zaměřit se podrobněji právě na pole 

vyjadřovacích prostředků, jichž vizuální jazyk komiksu může využívat. Je na místě 

zdůraznit formulaci „může využívat“, neboť jak jsme si ukázali v kapitole zabývající se 

definicí obrázkových seriálů, komiksovému kódu téměř nejsou vlastní znaky, jež by 

bylo možno nalézt u každého komiksového díla bez výjimky.  

Existuje nicméně množství konvencionalizovaných znaků, které jsou pro komiks a jeho 

vizuální jazyk natolik typické, že jsou přinejmenším pro příslušníky euroamerické 

kultury univerzálně dešifrovatelné, jakkoliv to samozřejmě neznamená, že český čtenář 

bude určitý komiks vnímat naprosto stejně jako například čtenář žijící v Texasu. Ve stati 

Četba Steva Canyona si Umberto Eco v tomto smyslu pokládá otázku, zda krása 

Canyonovy sekretářky bude působit stejně na Itala jako na Američana (2006: 158). Je 

velmi pravděpodobné, že nikoliv a stejně tak bude ke znakům přidávat vlastní zkušenost 

každý jeden recipient bez ohledu na národnost, věk nebo pohlaví, k pluralitě interpretací 

více v kapitole 2.1.3 Sémiotická analýza podle Rolanda Barthese. 

„Obecně lidé o kresbách uvažují jako o něčem velmi různorodém a nesystematickém, 

což vede k úporné víře, že celá viněta v sekvenčním obrazu nemůže patřit do širšího 

slovníku. Nicméně kresby jsou mnohem systematičtější, než si lidé mohou myslet, zvláště 

v kontextu vizuálního jazyka užívaného v komiksu,“
14

 konstatuje Neil Cohn v knize The 

Visual Language of Comics (2013: 23), v níž následně zkoumá vizuální jazyk 

v komparaci s jazykem verbálním. Zaměřme se nyní tedy na základní „slovník“ 

vizuálního jazyka komiksu, na takové znaky, jimž lidé dokážou přisuzovat konvenční 

                                                 
13

 […] in order to make sense of comics, it is helpful to think of the images that comprise them as 
collection of visual signs. 

14
 In general, people think of drawings as being very diverse and unsystematic, which leads to a 

persistent belief that whole panels in sequential images cannot belong to larger vocabulary. Yet 
drawings are a lot more systematic than people might believe, especially in the context of the visual 
language used in comics.  
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významy. Ze sémiotického hlediska lze znaky obsažené v komiksu rozdělit na ikony, 

indexy a symboly, viz kapitola 2.1.2 Sémiotická analýza.  

1.2.1 Ikonická rovina vizuálního jazyka komiksu 

Neil Cohn podotýká, že ve vizuálním jazyce převládá ikonická složka, kdy reprezentant 

a objekt spojuje vztah vnější podobnosti. Oblastí ikonického zobrazení v komiksu se 

zabývá Joseph Witek (2014). Podle jeho názoru vychází současný komiks stylisticky ze 

dvou různých tradic: „První vyrůstá z karikatury a jejích základních principů 

zjednodušení a zveličení, zatímco druhá se odvozuje z napodobování fyzického vzhledu 

v realistické ilustraci,“
15

 přičemž karikaturu Witek spojuje se současným slovním 

humorem, zatímco realismus s dobrodružnými příběhy (2014: 28). Mezi hlavní 

charakteristiky, které se často vyskytují u komiksu vycházejícího z karikaturistické 

tradice, Witek řadí: 

 Důraz je kladen na linie a kontury 

 Četba se zpravidla odvíjí zleva doprava 

 Pozadí je spíše naznačené 

 Nezaměřuje se příliš na snahu o iluzi trojdimenzionálního prostoru zapojením 

stínování a lineární perspektivy 

 Postavy bývají zobrazeny zepředu nebo ze tříčtvrtečního profilu, přičemž je 

obraz snímán hlavně jako celek nebo polocelek, málokdy se zde naopak 

vyskytují náhlé změny perspektivy 

 Toto stylistické řešení je ideální hlavně pro zobrazování malých skupin postav 

vyměňujících si dialogy, jež ústí v pointu 

 Odstraněním vedlejších rysů tváře a zdůrazněním těch základních 

karikaturistický styl usiluje o reprezentaci určitého symbolického významu 

 Alan McKenzie podstatu na karikatuře založeného stripu shrnuje slovy: „[…] 

tím, že umělec udržuje dílo jednoduché, nerozptyluje čtenáře od pravé podstaty, 

vyprávění vtipu (1998: 38).“
16

 

Naturalistický styl podle Witka naopak směřuje spíše k charakteristikám jako: 

                                                 
15

 The first grows out of caricature, with its basic principles of simplification and exaggeration, while the 
other derives from the recreation of physical appearances in realistic illustration. 

16
 […] by keeping the artwork simple, the artist does not distract the reader from the real business at 

hand, the telling of a joke.  
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 Snaha o vytváření iluze fyzického – trojdimenzionálního – prostoru využitím 

lineární perspektivy, stínování a naznačení konzistentního světelného zdroje 

 Detailní zobrazení pozadí příběhu 

 Protože podle Witka vychází z fotografie, jsou jeho narativní techniky úzce 

propojeny s těmi filmovými 

 Využívá různých perspektiv a vzdáleností od zobrazovaných objektů 

 Je založen hlavně na literárním vyprávění, zápletka je tedy do určité míry 

pravděpodobná  

 Humor je spíše literární povahy 

1.2.2 Symbolická rovina vizuálního jazyka komiksu 

Druhou velkou skupinu znaků, jež vizuální jazyk komiksu využívá, tvoří symbolická 

vyjádření, případně symboly se základem v indexikálním, tedy příčinném/důsledkovém 

vztahu mezi objektem a reprezentantem. Na rovině symbolu je vztah objektu a 

reprezentantu dán konvencí.  

Obrazy v komiksu často slouží ke sdělování emocí, dojmů či postojů, podobně jako 

obrazy v obecné malířské tradici. Jak si ovšem všímá Ondřej Bláha ve své diplomové 

práci: „Obraz v galerii se rozličnými výtvarnými ‚triky‘ (hrou světla a stínu, převahou 

jedné barvy atd.) snaží vzbudit konkrétní emoce v příjemci, jenž je může vnímat dost 

subjektivně a jinak než další příjemce. Panel v komiksu může také být vytvořen se 

stejným záměrem, nicméně důležitější je pro něj konkrétní emoce vyjádřit u postav. 

Žádný z příjemců je nemusí prožívat, ale všichni je musí jednotně a stejně chápat (2009: 

12).“ Na základě tohoto úryvku lze konstatovat, že symboly v komiksu mají primárně 

funkci usnadnění narace, a to jak vzhledem k ději a charakterům příběhu, tak vzhledem 

k ději a recipientům díla. Komiksový kód si proto během let vytvořil silný symbolický 

repertoár, Will Eisner hovoří o komiksovém jazyku, který vznikl neustálým používáním 

rozpoznatelných symbolů (1985: 8).  

V následujících podkapitolách rozebíráme nejčastější konvencionalizované znaky, jež 

se vyskytují na úrovni viněty a sekvence. Je třeba opět podotknout, že symboly tohoto 

druhu jsou s komiksem spojeny na fakultativní bázi. Skutečnost, že je určitý obrazový 

příběh nevyužívá, neznamená, že se nejedná o komiks. To platí pro všechny symboly, 

jimiž se v této části zabýváme. Tato kapitola navíc nechce, a ani nemůže, aspirovat na 
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pokus o rejstřík symbolů s neoddiskutovatelnými významy. Vždy je třeba brát na zřetel 

kontext konkrétního autorského projevu.   

1.2.2.1 Symbolika textové bubliny 

Z historie např. českého komiksu (více v následující kapitole) je zjevné, že komiks 

nemusí mít bublinu, aby mohl být za komiks označován, přesto však je textová bublina 

mnohými autory považována za základní konvenční jednotku obrazového seriálu 

(Postema, Eco). Will Eisner si ve své práci Comics and Sequential Art všímá souvislosti 

mezi bublinou a obláčkem páry vycházejícím v zimě při řeči z úst. Z této úvahy lze 

vyvodit, že bublina patří svou podstatou k symbolům, jež mají své původní základy 

v indexikálním vztahu mezi objektem a reprezentantem, jakkoliv byla během desítek let 

užívání tato souvislost upozaděna, a vytváření textových bublin se stalo konvencí. 

V zásadě lze říci, že bublina plní hned několik funkcí. Zaprvé svou existencí poukazuje 

na přítomnost subjektu, který bublinu produkuje
17

 a zároveň i na jeho případné emoce. 

Zadruhé, jak podotýká Eisner, textová bublina pomáhá odměřovat narativní čas, neboť 

člověk je z každodenní zkušenosti zvyklý, že řeč zabírá určitou dobu, a obsahuje-li 

obraz větší množství bublin, bude u jeho četby muset recipient setrvat déle. Dále 

bublina dodává zvuk tištěnému dílu, které ze své podstaty touto rovinou nedisponuje. 

Konečně pak může bublina namísto zvuku zobrazovat i myšlenky, a to nejen ve 

verbální, ale i ve vizuální podobě, ukazuje nám tedy vnitřní hnutí komiksových postav. 

Při snaze o zachycení zvuku využívají autoři nejrůznějších tvarů bublin, nicméně za 

ustálené symboly lze považovat tři druhy rámování: oválný rám pro běžnou konverzaci, 

tvar obláčku pro myšlenku a ozubenou bublinu, která má implikovat buďto zvuk 

nějakého technického zařízení (telefonu, rádia), nebo – pokud tomu napovídá kontext – 

křik. 

1.2.2.2 Emoční a dějové symboly 

Komiksový kód si osvojil velmi širokou škálu symbolů usnadňujících postup narace. 

Randy Duncan o nich hovoří jako o smyslům nepřístupných obrazech, které odhalují 

vnitřní realitu postav příběhu a které reprezentují myšlenky, emoce a postoje charakterů 

(2012: 45). Jedná se často o symboly umístěné nad hlavou jako např. černý mráček 

                                                 
17

 Neil Cohn (2014) proto bublinu počítá k vizuálním afixům, tedy ke znakům, jež získávají smysl teprve 
svým připojením ke kořeni, jímž je v tomto případě právě myslící či promlouvající subjekt. 
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značící špatnou náladu, rozsvícenou žárovku poukazující na nápad, bublinky, které 

mohou implikovat opilost, hvězdičky vztahující se k  silné ráně, ptáčky poletující 

v kruhu, kteří mohou ukazovat na omámení nebo ozubená kolečka symbolizující složité 

přemýšlení. Neil Cohn (2013) je podobně jako textové bubliny řadí do skupiny 

vizuálních vázaných morfémů, které potřebují být propojeny s kořenem.  

Jako zásadní se v případě této skupiny symbolů jeví jejich umístění: právě to, že se 

vyskytují nad hlavou určité postavy příběhu, čtenáři umožňuje jejich správné 

dešifrování jako stavu nebo emoce charakteru. Ke zmatení může dojít jak netypickým 

posazením symbolu vůči jeho vizuálnímu kořenu, tak i jeho nesprávným zapojením do 

kontextu ostatních symbolů. Pokud se tak např. žárovka ocitne v bublině tvaru obláčku, 

může být její poselství vyloženo nejen jako náhlý nápad, ale kupříkladu i jako potřeba 

charakteru rozsvítit si světlo či vyměnit nebo koupit novou žárovku. 

U množství symbolů z této skupiny bychom opět mohli nalézt základy v indexikálním 

vztahu objektu a reprezentantu. Kapky okolo hlavy postavy, která je v šoku nebo 

vyděšená, se vztahují k potu, jenž charakteru vyrašil na čele. Základ bublinek nad 

hlavou bychom zase mohli vystopovat u alkoholických nápojů, které obsahují oxid 

uhličitý, díky němuž alkohol rychleji stoupá do hlavy a jeho konzument se tedy rychleji 

opije. Některé další symboly patří k těm, které Umberto Eco (2006) řadí mezi 

vizualizované metafory, kupř. zmiňované hvězdičky, které lze vztáhnout k frázi „mít 

hvězdičky před očima“. 

V širším kontextu se lze právě na příkladu této skupiny komiksových symbolů velmi 

dobře přesvědčit, že obrazový seriál je spíše než žánr či médium kód, v jehož kontextu 

jsou symboly vykládány (viz kapitola 1.1.1 Komiks jako kód). Podíváme-li se do 

obecněji pojaté příručky zabývající se výkladem znaků a symbolů např. na význam 

znaku pták, dozvíme se, že se jedná o symbol rychlého myšlení, nových zpráv nebo 

lidské duše (O´Connell, Airey, 2008). Podobně tomu bude v případě bubliny – symbol 

pomíjivosti (ibidem) nebo třeba hvězdy, jejíž symbol se zpravidla pojí s důležitostí, 

úspěchem a vyznamenáním (Klégr, 2007: 651). Při čtení komiksu však pravděpodobně 

žádného euroamerického čtenáře nenapadne splést si ptáčky létající v kruzích nad 

hlavou omráčené postavy se symbolem pro rychlé myšlení. 
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K dějovým symbolům lze přičíst dále také skupinu tzv. pohybových a náznakových 

linek. Pohybové linie mají za úkol zprostředkovat čtenáři hybnou trasu určitého objektu. 

Neil Cohn (2013) opět upozorňuje na konvenční umístění tohoto symbolu. Objekt se 

zpravidla nachází ve své koncové fázi a pohybová linka naznačuje jeho předchozí trasu. 

I v tomto případě můžeme hovořit o symbolu se základem v indexu, neboť jak ukazuje 

fotografie, objekt, který se pohybuje rychle, může pomalému oku či objektivu připadat 

jako šmouha. Náznakové linie pak zvýrazňují nějaký aspekt obrazu, např. záření nebo 

pach určitého objektu, případně ve spojení s detailním zobrazením mohou daný prvek 

učinit dramatičtějším. 

1.2.2.3 Symbolika rámu a perspektivy viněty 

„Tvar rámu (nebo jeho absence) se může stát součástí samotného příběhu. Může být 

použit ke sdělení aspektů z říše zvuků nebo emočního naladění, v němž se děj odehrává, 

stejně jako může přispívat k atmosféře stránky jako celku (Eisner, 1985: 46).“
18

 

Základy vizuálního pojetí komiksového rámu bychom mohli hledat v nápodobě 

orámování fotografie a filmového záběru (Eco, 2006). I rám se však, stejně jako další 

prvky vizuálního jazyka komiksu, během let užívání osamostatnil do stádia, kdy lze 

hodnotit některé jeho konvencionalizované prvky jako nositele určitých symbolických 

poselství: „Velikost viněty stejně jako množství vinět na stránku může ovlivňovat, co 

obsah viněty znamená
19

. Druh hranic viněty nebo rám, jež je použit, a tvar, velikost a 

množství mezer může navíc potenciálně měnit význam obrazů (Postema, 2013: 29).“
20

   

Thierry Groensteen (2005) tvrdí, že rám viněty má hned šest funkcí: 

 Funkci ohrazení: rám uzavírá určitý časoprostorový fragment diegeze 

 Funkci separace: rám izoluje jednu vinětu od druhé tak, aby mohly být čteny 

jednotlivě – tento princip Groensteen přirovnává k interpunkčním znaménkům 

                                                 
18

 The frame´s shape (or the absence of one) can become a part of the story itself. It can be used to 
convey something of the dimension of sound and emotional climate in which the action occurs, as well 
as contributing to the atmosphere of the page as a whole. 
19

 Srov. Groensteen (2005: 48) a McCloud (2008: 99). 

20
 Panel size, as well as the number of panels on the page can affect what the panel contents means. In 

addition, the kind of panel border or frame used, and the shape, size and frequency of the gutter will 
potentially change the meaning of the images. 
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 Rytmickou funkci: komiks na rozdíl od filmu staví intervaly mezi jednotlivými 

vinětami na odiv a buduje na nich rytmus čtení 

 Strukturotvornou funkci: tvar rámu determinuje kompozici obrazu 

 Expresivní funkci: rám může udávat protokol četby i interpretaci viněty 

 Lekturální funkci: rám je svého druhu výzvou k prozkoumání svého obsahu 

Zatímco ohrazení a separace a funkce strukturotvorná a lekturální se vztahují hlavně 

k technickému fungování rámu, funkci rytmickou a expresivní lze lépe spojit s obsahem 

narace. Z tohoto důvodu se nyní blíže podíváme právě na tyto dvě. 

Pokud jde o rytmus, rám potažmo viněta se, podobně jako textová bublina, úzce 

vztahuje k narativnímu času. Will Eisner konstatuje, že viněty svým množstvím a 

velikostí ovlivňují rytmus příběhu. Např. větší počet vinět a jejich blízkost zrychluje 

tempo a zkracuje čas. (1985: 28). Mnozí autoři se zabývají komparací různých tvarů 

rámů vzhledem k jejich významu pro obsah viněty, tedy Groensteenovou expresivní 

funkcí. Ve vztahu mezi rámem a vinětou se ještě silněji než u ostatních probraných 

symbolů ukazuje nutnost brát v potaz vzájemné působení těchto dvou prvků. Obecně 

však lze vyvodit několik základních tvarů rámu se symbolickým poselstvím: pravidelný 

pravoúhlý rám obvykle implikuje přítomný čas zobrazené akce. McKenzie (1998: 68) 

jej pro frekvenci jeho využívání hodnotí jako neutrální. Pokud je rám velmi úzký, 

vztahuje se podle Eisnera k pocitu tísně a obklíčení (1985: 33). Rám se zvlněným 

okrajem je podle tohoto autora (ibidem: 44) nejčastěji využívaný indikátor minulého 

času, případně představ, McKenzie přidává čas budoucí nebo alternativní realitu (1998: 

68). Zježené okraje symbolizují výbuch emocí, případně násilí. Pokud postava 

vystupuje z rámu, symbolizuje tento akt její sílu. Viněta, jež naprosto postrádá rám, 

poukazuje na nelimitovaný prostor (Eisner, 1985: 33). Další možností je viněta vložená 

do jiné, tedy inkrustace. Barbara Postema uvádí, že toto provedení odkazuje 

k simultánnosti dvou dějů (2013: 45). 

Rám viněty neodkazuje pouze k vnějším hranicím obrazu, ale také k tomu, co je uvnitř 

těchto „zábran“, tedy k vinětě samotné, slovy Pascala Lefévra: „Zarámováním 

v komiksu rozumíme dvě různé věci: zaprvé volbu perspektivy ve scéně a zadruhé volbu 

hranic obrazu (2012: 73).“
21

 I zvolená perspektiva s sebou nese doprovodné významy, 

                                                 
21

 By framing in comics we understand two different things: First the choice of a perspective on scene, 
and second the choice of borders of the image. 
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které mohou ovlivnit čtenářův zážitek z komiksu. Zatímco tedy tzv. ptačí perspektiva 

nejen že může zpřístupnit lepší přehlednost scény, ale může také napomáhat emočnímu 

odstupu od děje, když diváka staví spíše do role pozorovatele než účastníka, tzv. žabí 

perspektiva naopak často implikuje pocit divákovy malosti a v souvislosti s dějem 

v něm může vyvolat pocit strachu (Eisner, 1985: 89). 

1.2.2.4 Vizualizovaný text 

Posledním symbolem na úrovni jednotlivé viněty, který je třeba zmínit, je písmo. 

V komiksu se z tohoto navýsost konvenčního znaku stává symbol nového rozměru. 

Martin Foret označuje proces, kdy se z písma „vytváří individualizované grafické znaky, 

jejichž tvar, způsob zápisu (zakreslení) apod. nese další obsah (2010(b): 599),“ 

vizualizací nebo také ikonizací psaného slova. Jako příklad si zvolme třeba Eisnerovo 

„pršící“ písmo v komiksu Contract with God, které se podílí na konstruování atmosféry, 

v níž se odehrává děj.  

Foret hovoří o ustavené konvenci mezi velikostí písma a silou zvuku. Vizualizovaný 

text přebírá variabilitu zobrazení kresby, a proto může písmo ztvárnit i jiné 

charakteristiky řeči než jen její intenzitu – McKenzie např. navrhuje rampouchy visící 

z okrajů slov pro ztvárnění ledového tónu (1998: 112). Konečně lze v této souvislosti 

ještě jednou připomenout grafickou podobu onomatopoií, která obrazovému seriálu 

dodávají „zvuk“ a jež jsou pro komiks velmi charakteristická, zvláště ve spojení 

s dalšími symboly – např. tučně vyčištěné slovo BANG! umístěné v mnohacípé hvězdě 

znamená hlasitý výbuch. 

1.2.2.5 Symbol pro pauzu: mezera 

Na úrovni sekvence několika vinět se dostáváme k pojmu mezera. Pokud jde o její 

symboliku, je mezera poněkud sporným bodem mezi autory knih o komiksové teorii. 

Scott McCloud (2008) nebo Pierre Fresnault Deruelle (2014) považují mezeru za silný 

nástroj komiksového jazyka. Deruelle v mezerách vidí nástroj diegetického rytmu, 

jejichž časová a prostorová hodnota je variabilní. „Co víc, neboť jejich rolí je hrát 

prostředníka mezi kresbami, mají oči sklon vnímat je jako motor vývoje děje, […] 

(2014: 127)“
22

 McCloud o mezeře, v jeho podání škarpě, hovoří jako o zdroji všech 

                                                 
22

 What is more, because their role is to act as a link between drawings, the eye tends to perceive them 
as the motor of progression of the action. 
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kouzel a tajů komiksu (2008: 66). Vychází z teorie ucelení, tedy že pozorovatel 

obrazové sekvence má tendenci k mentálnímu „dokreslování“ nezaznamenaného děje, 

který se teoreticky odehrává právě mezi vinětami, tedy v mezerách. McCloud svůj názor 

na mezeru jako konvenční nástroj pro posun akce demonstruje, když např. navrhuje 

rozšířit mezery mezi vinětami, aby tak docílil pocitu delšího trvání zobrazeného děje 

(2008: 101). 

Na druhou stranu se někteří teoretici přiklánějí k názoru, že mezera kromě symbolu 

pauzy nedisponuje žádnými zvláštními vlastnostmi. Barbara Postema uvádí, že vyjma 

vypuštění nereprezentuje mezera vůbec nic (2013: 50). Thierry Groensteen se dokonce 

ohrazuje proti „fetišizaci mezery“: „[…] mezera jako taková (jinak řečeno nic) si zjevně 

nezasluhuje být fetišizována; není-li k oddělení dvou sousedních vinět použita mezera, 

ale prostá síťka […], sémantické vztahy mezi obrazy jsou naprosto tytéž (2005: 136).“ 

V této práci se přikláníme k názoru, že mezera mezi vinětami je jednoduše symbolem 

pro pauzu – její zvětšení či zmenšení má pouze minimální dopad na pocit trvání děje 

zobrazeného ve vinětách, pokud další symboly imperativ mezery neposílí. 
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1.3 Historie 

V posledních pěti letech zaznamenali čeští knihkupci vlnu publikací zabývajících se 

historií komiksu. Namátkou zmiňme Signály z neznáma – široce rozpracovaný katalog 

kolektivu autorů ze stejnojmenné výstavy z roku 2012, Český komiks 1. poloviny 20. 

století Heleny Diesing z roku 2011, Nový český komiks 2000 – 2012 publikovaný v roce 

2012 od autorů Radima Kopáče, Jany Fantové a Heleny Diesing a samozřejmě 

nejnovější, více než tisíci stránkovou encyklopedii Dějiny československého komiksu 

20. století autorů Pavla Kořínka, Tomáše Prokůpka, Martina Foreta a Michala Jareše.  

Pokud jde o publikace zabývající se komiksem zahraničním, nezapomeňme na počin 

Milana Krumla Comics: Stručné dějiny, jakkoliv tato kniha bývá častována přívlastky 

jako „nešťastná“, neboť obsahuje řadu nepřesností a faktických chyb
23

.  

Právě s ohledem na bezpečně zpracovanou látku české historie (a v případě 

zahraničních zdrojů i tématu historie světové) jsem v této kapitole nepovažovala za svůj 

primární úkol mapování dějin českého komiksu, jako spíše nastínění základů, z nichž 

vyrostla Generace nula, do níž převážně spadají autoři, jejichž díly se zabýváme 

v analytické části. V jednotlivých obdobích je tak hlavně cílem poukázat na 

nejdůležitější vývojové tendence a společenské naladění, s nímž se český komiks ve své 

minulosti potýkal. 

1.3.1 Český komiks do roku 1989 

Stejně jako nepanuje mezi teoretiky shoda ohledně otázky, jak přesně stanovit hranice 

pojmu komiks, viz kapitola 1.1.2 Definice, nelze ani přesně určit, kde začíná jeho 

historie. Resp. právě vzhledem k chybějící jasné a neoddiskutovatelné definici dochází 

k pokusům zařadit počátky komiksu někam mezi dobu vztyčení římského Trajánova 

sloupu roku 113 (Clair, 1967: 15) a vytvoření jedenáctimetrového leporela o osudech 

mexického vládce Osm jelenů z roku 1049 (McCloud, 2008: 10), teoretikové tak více či 

méně otevřeně uznávají slabiny jakékoliv datace: „Počátky comicsu můžeme umístit do 

doby, kdy se začal vyvíjet jako svébytný žánr, ale také do časů, kde se objevila první 

kreslená vyprávění (Kruml, 2007: 13).”  

                                                 
23

 Recenzi a rozbor několika kapitol zpracovali na serveru Komiksárium.cz Martin Přibyl, Tomáš 
Prokůpek, Michal Jareš a Pavel Kořínek. Dostupné z: 
http://www.komiksarium.cz/index.php/2007/07/selhani-jmenem-comics-strucne-dejiny/  

http://www.komiksarium.cz/index.php/2007/07/selhani-jmenem-comics-strucne-dejiny/
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Na druhou stranu již panuje poměrně jasná shoda na významu malíře Randolpha 

Töpffera, tvůrce cyklu obrazů, které byly jednak rozděleny do jednotlivých vinět, 

jednak obsahovaly i textovou složku. V žádné publikaci pak také nechybí zmínka o 

masové popularitě Yellow Kid kreslíře Richarda F. Outcaulta. Ian Gordon např. uvádí 

komparaci ročního nákladu deníku World v době, kdy Outcaultův komiks ještě v listu 

nefiguroval, s dobou ve které již komiks v deníku publikován byl: „Šílenství okolo 

Yellow Kid ukázalo, že postavy z komiksu mohou prodávat noviny. Koncem roku 1895 

byl průměrný náklad nedělního Worldu půl milionu kopií – téměř stoprocentní nárůst 

oproti roku 1891 (1998: 14).“
24

 

Historikové komiksu často hovoří o rozdílu mezi angloamerickou komiksovou tradicí a 

tou francouzskou (Kořínek, 2013, Lacassin, 2014, Bouyer, 2014). Lacassin vysvětluje 

tuto odlišnost silnou literární tradicí Francie: „[…] srovnání jejich [francouzského a 

amerického komiksu, pozn. autora] čtenářstva odhaluje některé důležité odchylky 

v ekonomické struktuře, jejich tématech a jejich přístupu k mezinárodnímu trhu. 

Francie, domov silně literární kultury, umožnila komiksu, na obrazu založené 

subkultuře, vzniknout, rozvinout se a tísnit se v úzkém prostoru dětských knih. […] Ve 

Spojených státech znamenala absence jasně definované kulturní tradice, že se obraz stal 

běžným jazykem imigrantů odlišných etnik
25

 (2014: 41).“
26

 Dějiny českého komiksu se 

v tomto ohledu podobají těm francouzským: „Český komiks po většinu 20. století byl 

čtení pro děti a dospívající,“ podotkl Pavel Kořínek roku 2013 během diskusního večera 

na téma vztahu obrazu a komiksu
27

. Je nicméně otázkou, zda je tato skutečnost dána i 

podobnými společensko-kulturními, anebo spíše politickými důvody, neboť právě 

                                                 
24

 The Yellow Kid craze demonstrated that comics strip characters could sell newspapers. By the end of 
1895 the Sunday World averaged half a million copies – almost a 100 percent increase over 1891. 

25
 Pokud jde o rozdíl mezi francouzskou „literárností“ komiksu oproti americké silnější vazbě na vizualitu 

tohoto kódu, lze nicméně příčinu hledat např. i ve skutečnosti, že komiksy ve Francii často psal i kreslil 
tentýž autor, který hru s vizualitou příběhu nepovažoval za svůj primární úkol. 

26
 […] a comparison of their respective readership reveals some serious divergences between their 

economic structures, their themes, and their access to international markets. France, home to a strong 
literary culture allowed comics, an image-based sub-culture, to come into being, to develop, and to be 
confined within the narrow sphere of childres´s books. […] In United States, the absence of a well 
defined cultural tradition meant that the image became the common language of immigrants of 
differing ethnicities. 

27
 KOŘÍNEK, Pavel.  Obraz versus komiks (přednáška). Praha: Fresh Eye, 19. 02. 2013.  
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politická situace v bývalém Československu do publikačních možností komiksu silně 

zasahovala. 

1.3.1.1 Předválečný a válečný český komiks 

„Kořeny českého komiksu leží, stejně jako je tomu v jiných zemích, v karikatuře, 

humoristických časopisech vznikajících v 19. století a ilustraci z téže doby. Právě 

v žánru ilustrace, za její případné nadvlády nad textem, vznikají nové kategorie textově-

obrazové narace – kreslený seriál a komiks (Diesing: 2011: 15).“ Časopisem, který se 

v 19. století výrazně zasloužil o rozvoj této formy projevu, byly známé Humoristické 

listy. Vedle nich lze zmínit např. Švandu dudáka a Palečka. V těchto periodikách 

publikovali mnozí čeští malíři, kteří jsou často spíše než s obrazovými seriály spojováni 

s ilustrací, jmenujme Mikoláše Alše a hlavně Josefa Ladu.  

Právě Ladu označují mnozí teoretikové komiksu za jednoho ze zakladatelů české 

komiksové tradice (Prokůpek, 2012: 5). Podle Jaroslava Tichého se Lada v oblasti 

komiksu dokonce přiblížil světové elitě (1967: 39). Helena Diesing navíc upozorňuje, 

že tento malíř již v prvním desetiletí 20. století používal textové bubliny (2011: 29). 

Josef Lada si na postu komiksových hrdinů oblíbil zvířata – tím nejproslulejším je 

patrně kozel Bobeš z příběhu Šprýmovné kousky Frantíka Vovíska a kozla Bobeše, který 

byl uveřejňován v nedělní příloze Českého slova na počátku 20. let 20. století. Ladův 

přínos českému komiksu Helena Diesing vidí ve vytvoření pravidelně se vracejícího 

komerčně úspěšného charakteru (2011: 52). Nutno totiž podotknout, že na počátku 20. 

století byl komiks obvykle uzavřeným příběhem, v němž se stejné postavy opakovaně 

objevovaly jen zřídka (Foret, Jareš, Kořínek, Prokůpek, 2014: 26).  

Druhým kreslířem, kterého v kontextu dějin komiksu počátku 20. století nelze 

opomenout, je Ondřej Sekora. V Lidových novinách ve 20. letech pracoval jako 

sportovní redaktor a pouze příležitostně přispíval i drobnými kresbami, pravidelně se 

jeho postavy – před Ferdou Mravencem, který spatřil světlo světa roku 1933, např. Hnát 

a Patrčka – začínají na stránky listu vracet, a zároveň získávat masovější popularitu, od 

konce 20. let (Diesing, 2011).  

Počátkem 20. století nepředstavovalo v Československu otiskování zahraničních 

obrazových prací, jak vzhledem k politické situaci, tak vzhledem k benevolentnímu 

přístupu k autorským právům, větší problém, a tak recipienti i kreslíři mohli sledovat 
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nejnovější trendy vývoje komiksové formy. Textové bubliny, jak podotýkají Kořínek s 

Prokůpkem, zůstaly v předválečném komiksu v menšině, dominantní podobu komiksu 

představoval komentář pod vložený pod jednotlivé viněty (2014: 68). Tomáš Prokůpek 

ve stati Boj o bublinu k této problematice podotýká, že navzdory přirozenému 

očekávání, obrazové seriály často přecházely od bublin (vývojově novější formy) ke 

komentářům pod vinětami
28

 (Prokůpek, 2012). Prvním komiksovým časopisem na 

českém území byla Koule vycházející krátce mezi lety 1926–1928, určená převážně pro 

mladé čtenáře. Koule však, přes svůj lákavý obsah – mimo jiné i zahraniční obrazový 

seriál Kratochvilné kousky kocoura Felixe – nepřitáhla pozornost dostatečně velkého 

publika a do dvou let, roku 1928, zanikla. 

Pro československý komiks první poloviny 20. století je charakteristický nízký výskyt 

dobrodružných obrazových seriálů a naopak vysoké množství těch humorných
29

. Za 

milník v oblasti dobrodružného komiksu označují Kořínek s Prokůpkem Foglarovy a 

Fischerovy Rychlé šípy (2014: 69), které od roku 1938 po tři roky až do svého zákazu 

publikuje Mladý hlasatel. Obliba tohoto komiksu vedla ke vzniku dalších 

dobrodružných obrazových seriálů, a Rychlé šípy tak stojí u zrodu tzv. klubáckého 

komiksu. Klubácký komiks popisuje Martin Foret v publikaci Signály z neznáma jako: 

„Sérii příběhů menšího kolektivu dospívajících hrdinů, zejména chlapeckých, který 

zažívá každodenní dobrodružství především v městském prostředí a při výpravách do 

přírody. Tyto příběhy měly přitom často jistý ‚vzorový‘ charakter – odkazovaly 

k institucionálnímu zázemí (patronský časopis či oficiální organizace), jehož byli 

hrdinové preferovanými reprezentanty, a rovněž v nich byla nenásilnou formou 

proponována vhodná činnost daného kolektivu (2012: 102).“ Dalším klubáckým 

komiksem válečného období jsou např. rovněž Foglarovi Svorní gambusíni. Pokud jde 

navíc o formální stránku Rychlých šípů, sehrál tento obrazový seriál zásadní roli při 

prosazování textových bublin v českém komiksovém prostoru: „V českém kontextu tato 

série jako první přesvědčivě prokázala, že využití promluvových bublin představuje na 

                                                 
28

 Prokůpek k důvodům meziválečného odporu vůči promluvovým bublinám uvádí několik důvodů. Mezi 
jinými snahu ochránit českou kulturní tradici před cizími vlivy a s ní spojenou snahu o produkci 
dostatečně kvalitní literatury, jíž komiksové bubliny podle všeho nevyhovovaly (Prokůpek, 2012: 195). 

29
 Pokud jde navíc o komiksové stripy, konstatuje Martin Bečan ve své diplomové práci podobnou 

dominanci humoru i ve druhé polovině 20. století: „Je patrné, že na českém území byly mezi lety 1945 a 
1989 nejrozšířenější komiksové stripy s humornými náměty, gagy, anekdotami. Dá se usuzovat, že 
komiksový strip zůstal věrný tomu, pro co byl vytvořen – pobavení čtenáře (Bečan, 2015: 49).“ 
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poli obrázkového seriálu progresivní a maximálně funkční postup (Kořínek, Prokůpek, 

2014: 230).“ 

Další důležitou událostí na poli komiksu 30. let bylo roku 1935 osamostatnění 

obrazového seriálu Punťa, kterého v české verzi kreslil René Klapač – původně 

vydávaného jen jako seriál v Listu paní a dívek – do separátního sešitu. Punťa si mezi 

mladými čtenáři získal značnou popularitu a na konci 30. let se zvyšovala i obliba 

komiksu obecně. Naproti tomu zhoršující se politická situace čím dál více komplikovala 

publikační možnosti většiny periodik, a tak bylo i vydávání Punti roku 1942 zastaveno. 

Kromě zmíněných zákazů různých listů přinesla válečná léta i vytlačování některých 

kreslířů z jejich spolupráce s periodiky (např. Ondřej Sekora), ale také naopak 

spolupráci jiných s nastoleným režimem (František Voborský). 

1.3.1.2 Poválečný a poúnorový český komiks 

Krátké, ani ne tříleté, období mezi koncem druhé světové války a komunistickým 

převratem roku 1948 se vyznačovalo na jednu stranu poptávkou po komiksu ze strany 

recipientů, na stranu druhou regulací populární literatury ze strany ministerstva 

informací. „Tyto pokusy o ‚ideovou‘ cenzuru můžeme chápat jako snahy o šetření 

papírových zásob, ale též jako vymezení se proti tzv. braku a proti tomu, co bylo 

dobovým hodnotovým systémem považováno za umělecky okrajové,“ poznamenávají 

autoři publikace Dějiny československého komiksu 20. století (2014: 313). I přesto 

v tomto krátkém období vzniká poměrně velké množství komiksů. V časopise Vpřed 

jsou obnoveny Rychlé šípy. Sekora pokračuje v kreslení příhod Ferdy Mravence
30

. Jako 

příklad nového úspěšného komiksu lze jmenovat Zuzanku a její svět v časopise Květen 

autorů Bohumila Konečného a Jaromíra Přibíka. Životnost nových i osvědčených 

obrazových seriálů však byla po roce 1948 mizivá. I populární, z pohledu komunismu 

ideologicky neškodný romanticko-agitační příběh Zuzanka a její svět byl roku 1948 

ukončen. A Rychlé šípy před jejich druhým zrušením nezachránilo ani přesunutí textu 

z bublin pod obrázky. 

Únorový převrat znamenal dopad na časopisecký trh obecně, a pokud jde o 

československý komiks, patří toto období k nejtemnějším v jeho historii. Jakkoliv však 
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 Tomáš Prokůpek podotýká, že příběhy Ferdy Mravence byly jediným poválečným komiksem, který 
kontinuálně vycházel i po roce 1948 (2014: 329).  
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komiks – označovaný za kýč a brak – patřil mezi mnohé kulturní projevy, které byly po 

komunistickém převratu potlačovány, ani v tomto období zcela nevymizel (Jareš, 

Prokůpek, 2014: 369). Byl nicméně, až na příležitostné výjimky, vytlačen do dětských 

časopisů a rubrik, a to ve formě komentovaných obrázkových seriálů – měl tedy textové 

komentáře pod obrázky, případně neobsahoval slova vůbec (Jareš, Kořínek, Prokůpek, 

2014: 313). V ideálním případě byly navíc tyto komiksy prodchnuty výchovným či 

naučným duchem. 

Paradoxně byly obrázkové seriály občas využívány k propagandě socialistických hodnot 

a brojení proti Západu. Jako příklad uveďme Pérákovy další osudy Vladimíra Dvořáka 

v Haló nedělních novinách nebo SuperTruMan Karla Augustina a Jana Brychty ve 

Smeně. Zdeněk Sedláček v tomto kontextu uvádí, že obrazový seriál měl vedle 

poukazování na hrozbu západního, kapitalistického světa a propagace socialistické 

společnosti za úkol také vzdělávat a obecně reflektovat každodenní socialistická témata 

(Sedláček, 2015).  

K částečnému uvolnění situace došlo po kritice Stalinova kultu osobnosti roku 1956. 

Koncem 50. let se již dokonce občas vyskytl i komiks opatřený textovými bublinami. 

Roku 1957 pak vyšlo první číslo – v očích některých autorů kultovního – časopisu ABC 

mladých techniků a přírodovědců. Tomáš Prokůpek připomíná, že důraz, jenž tento 

časopis kladl na vizuální složku, dokládalo už jen to, že v jeho redakci pracovali dva 

výtvarní redaktoři. Ostatně „ABC od prvního ročníku přetiskovalo i krátké kreslené 

příběhy ze spřátelených zahraničních časopisů, a to včetně komiksů o Pifovi 

z francouzského časopisu Vaillant (Prokůpek, 2014: 379).“ Kromě toho tento měsíčník 

uveřejňoval i domácí obrázkové seriály s klubáckou tematikou. První „velký“ 

obrázkový seriál publikovalo ABC už v prvním čísle – byl jím příběh Za tajemstvím 

Hlubin Vlastislava Tomana (Ládek, Pavelka, 2010: 18). 

1.3.1.3 Český komiks v období politického uvolnění a za normalizace 

Jako zlatá léta českého komiksu označuje Helena Diesing období mezi roky 1967–1969 

(2013: 229). Politické uvolnění ve druhé polovině 60. let přineslo větší možnosti 

v oblasti dostupnosti zahraničního tisku obecně, a tedy i zahraniční komiksové 

produkce. Jedná se navíc o období patrně největšího rozkvětu a zároveň průlomu v 

tvorbě Káji Saudka. Ještě v 50. letech, během nichž už Saudek komiksy kreslil hlavně 
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pro své přátele, se zdálo nemožné, aby jeho práce byly kdy publikovány, avšak roku 

1966 spolu s Milošem Macourkem a Václavem Vorlíčkem vytváří film obsahující 

komiksové prvky Kdo chce zabít Jesii? a o tři roky později opět ve spolupráci 

s Macourkem vydává komiksové album Muriel a andělé. V roce 1971 se dokonce Kája 

Saudek dočkal samostatné výstavy v Domě umění města Brna. Na důležitost Saudkovy 

tvorby ve zmíněném období upozorňují Kořínek s Prokůpkem: „Se špičkou komiksové 

produkce […] snesl srovnání Saudkův výtvarný projev, jeho inovativní uchopení 

komiksového jazyka i postmoderní sebeironická hravost. S velkou pravděpodobností se 

nikdy předtím ani potom český komiks natolik nepřiblížil nejprogresivnějšímu dění jako 

právě skrze Saudkovo dílo z přelomu 60. a 70. let (2014: 451).“  

Kromě dalšího obnovení Rychlých šípů (1967–1971) pak konec 60. let přináší i vznik 

„nejrozsáhlejšího domácího komiksového seriálu a zároveň nejdéle souvisle 

publikované komiksové řady“ – Čtyřlístku (Kořínek, 2014: 524). 

Stejně jako bylo pro komiks příznivé poválečné období brzy ukončeno komunistickým 

převratem, i „zlatá léta“ československého komiksu skončila, tentokrát vpádem vojsk 

Varšavské smlouvy do Československa. Helena Diesing nicméně upozorňuje, že ani 

v tomto případě nebyl vývoj tak rychlý. Jako příklad si lze vzít Káju Saudka. „Většina 

časopisů, v nichž Saudek publikoval své vrcholné kousky, […] začala vycházet až v roce 

1969, tedy po okupaci Československa. Na tiskoviny neměl tak silný dopad samotný 

příchod vojsk Varšavské smlouvy, ale až jeho první výročí. V důsledku srpna 1969 

proběhla jednak restrukturalizace jednotlivých redakcí, především však zrušení mnoha 

dalších (Diesing, 2013: 229).“ Na rozdíl od „poúnorové“ doby ovšem postoj režimu 

vůči komiksu nebyl tak tvrdý – lze si např. povšimnout, že dříve odsuzované textové 

bubliny se v tomto období již běžně v obrazových seriálech vyskytují. To ovšem 

neznamená, že přístup ke komiksu byl za normalizace smířlivý. Umělecká kritika si 

ovšem zvykla rozlišovat mezi „našimi“ kreslenými seriály a „západními“ comics, mezi 

nimiž nebyl rozdíl ani tak formální, jako spíše ideový (Jareš, Kořínek, Prokůpek, 2014: 

313). Přístupem tehdejší kritiky ke komiksu se ve své diplomové práci v roce 1975 

mimo jiné zabýval Daniel Kumermann. V části, již publikoval server Komiks.cz
31

, 

upozorňuje Kumermann na dvě cesty, prostřednictvím nichž normalizační kritikové 

komiksy odsuzují. Za prvé při hodnocení komiksů aplikují literárně kritická měřítka, 
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 KUMERMANN, Daniel. Comics - úvod do problematiky [online]. ©2005-03-24 [cit. 2016-03-21]. 
Dostupné z: http://www.komiks.cz/clanek.php?id=946 
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což, jak si Kumermann už v této době všímá, nedává u formy tvořené zároveň textem a 

obrazem smysl, za druhé podle jeho názoru komiks diskreditují tendenčním výběrem 

vzorku: „Ale přece tak, jako krváky nejsou reprezentativní pro oblast literatury, i Richie 

Rich nebo Little Orphan Annie nereprezentují comics jako celou skupinu (Kumermann, 

1975).“ Pole působnosti normalizačního komiksu bylo opět omezeno převážně na 

dětská periodika. 

V kontextu komiksu 70. let nelze opomenout zvláštní případ Amazony, politicky 

neškodné komiksové hrdinky, vymyšlené Petrem Sadeckým a nakreslené Bohumilem 

Kopeckým (viz Zuzanka a její svět) a Zdeňkem Burianem. Petr Sadecký vzal kresby 

Amazony do Velké Británie, kam se z Československa přestěhoval, kreslenou postavu 

opatřil rudou hvězdou na čele, přejmenoval na Octobrianu a prodal ji jakožto produkt 

ukrajinského výtvarného disentu britskému nakladatelství Tom Stacey Ltd. Nakladatel 

následně vydal knihu Octobriana and the Russian Underground, pod niž se jako autor 

podepsal právě Sadecký. Octobriana and the Russian Underground přitom nebyla 

komiksovou knihou, ale „většinu jejího rozsahu tvoří textová část s ilustracemi a 

obrazová příloha. Obsáhlé Sadeckého statě o sovětské kinematografii (hlavně 

zakavkazských republik SSSR) a o disidentské kultuře a umění se střídají s popisem jeho 

vlastních zážitků z toulek a cest hlavně po asijském území Sovětského svazu (Bezděková, 

Krejčí, 2012: 228).“ Už o několik dní později však začínají britská média psát o 

podezřelých nesrovnalostech, které by mohly znamenat, že kniha obsahuje pouze 

autorovy smyšlenky. V Československu měla tato poměrně nepřehledná příhoda hlavně 

dohru v podobě kritiky malíře Kopeckého, který však s transformací své Amazony 

v Octobrianu neměl patrně nic společného.   

Na sklonku 70. let zaznamenáváme dva pokusy o průlom na poli komiksu. Mezi lety 

1977 a 1978 vyšla dvě čísla samizdatového komiksového časopisu Kombajn a roku 

1978 byl založen komiksový fanklub Comics club, jenž během doby svého fungování 

vydal i několik čísel stejnojmenného fanzinu, než byla činnost organizace Veřejnou 

bezpečností zakázána (Kořínek, Prokůpek, 2014: 563). Vznik komiksového 

undergroundu souvisel hlavně s undergroundem hudebním. Michal Jareš podotýká, že 

tématy této větve komiksů bylo vymezování se proti mainstreamovému pojetí 

obrazového seriálu – přičemž obrázek o tomto mainstreamu byl vytvořen hlavně na 

základě zahraničních periodik, neboť v Československu se o hlavním proudu této trpěné 
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výtvarné formy dá hovořit jen těžko – zobrazování sexuality a v československém 

kontextu také politické zaměření (2014: 611).  

Dalším důležitým letopočtem v oblasti neoficiální komiksové linie byl rok 1985, kdy 

byla sci-fi klubem Spectra vyhlášena soutěž Bemík 85 o nejlepší amatérský obrazový 

seriál s vědecko-fantastickým námětem. Důležitost tohoto počinu na československé 

komiksové scéně potrhoval i fakt, že k porotcům patřil Kája Saudek. „K prvním čtyřem 

ročníkům Bemíka vyšel černobílý almanach, který obsahoval ukázky z oceněných prací 

nebo celé komiksy, pokud měly přijatelný rozsah. […] Almanach rovněž obsahoval 

textovou část, jejíž součástí byly publicistické články zabývající se teorií komiksu, 

tehdejší českou vydavatelskou současností, nechyběly ani kopie článků z oficiálních 

periodik a nedílnou součástí byly inzeráty a adresy autorů i sběratelů (Bezděková, 

Krejčí, 2012: 210).“ Zajímavou událostí v rámci udílení cen Bemík 89 byl komiks 

Ondřeje Neffa Pérák český super hero. V době před listopadovou revolucí autor Péráka 

přenesl do komunistické Prahy. V komiksu Neff slovy Bezděkové a Krejčího 

„balancoval na křehké hranici otevřené satiry a ostré politické kritiky, a tento 

nerovnovážný poměr se mu podařilo jaksi vyrovnat (2012: 224),“ načež získal Cenu 

poroty.   

Rok před sametovou revolucí, v listopadu 1988 se uskutečnilo první oficiální setkání 

brněnského Klubu sběratelů kreslených seriálů a o půl roku později se podobný klub 

začal v Praze utvářet pod hlavičkou Klubu sběratelů kuriozit – jednalo se o sekci 

sběratelů kreslených seriálů (Kořínek, Prokůpek, 2014: 735). Konečně se pak v dubnu 

1989 objevil na novinových stáncích komiksový časopis Kometa. Tento list byl pro 

vývoj komiksu v Československu zásadní, neboť se poprvé jednalo o komiksové 

periodikum zacílené na starší publikum, což se odráželo i v tom, že Kometa obsahovala 

převážně dobrodružné obrazové příběhy postrádající výchovnou linku. Navíc 

„nejmladší generaci čtenářů pomohla znovuobjevit Foglara a Saudka a přinesla řadu 

nových výborných seriálů autorů Generace 89 (Kubic & Hanuš – Dračí let, Šorel & 

Hlavsa – Hlídač na Ikaru, Fencl – Mr. Sweet ad.).“ upozorňují Keporkak a Sakyk na 

webu Komiks.cz. V Kometě krátce působil i Vladimír Tučapský, který se většinu své 

komiksové kariery pohyboval v prostoru undergroundu, do něhož se ostatně také brzy 

vrátil. 
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1.3.2 Český komiks 90. let a nového tisíciletí 

Listopadová revoluce roku 1989 znamenala další společenský otřes, který se opět 

neodmyslitelně projevil i na poli tisku. S počátkem 90. let tak vznikla mnohá nová 

periodik, včetně těch zaměřených na komiksovou tvorbu. Ke Kometě např. již roku 

1990 přibyla konkurence v podobě Arény. „Oproti Kometě nabízela Aréna i teoretické 

články o historii komiksu, které psal Daniel Kumermann, největší znalec amerického 

komiksu z dob před nástupem Štěpána Kopřivy a Jiřího Pavlovského,“ připomíná článek 

webu Komiks.cz. Vedle toho se i nadále těšil popularitě časopis ABC mladých techniků 

a přírodovědců. Změna fungování trhu, na kterou vydavatelé nebyli připraveni, i další 

okolnosti, však dohromady zapříčinily pád mnoha ambiciózních projektů, výjimkou 

nebyla Kometa ani Aréna. Kometa, jež byla vydávána v přemrštěných nákladech, patrně 

nepočítala s novým faktorem konkurence jak na poli periodického tisku, tak v oblasti 

médií. Pavel Kořínek navíc připomíná, že po krátkém porevolučním nadšení pro 

„znovuobjevený“ komiks kouzlo čehosi zakázaného zvolna opadlo (2014: 800). 

Finanční problémy se redakce Komety pokusila vyřešit zastavením plateb autorům, čímž 

o mnohé z nich vč. Saudka přišla. Kometa tak roku 1992 zanikla.  

V jistém smyslu historie tohoto časopisu poměrně přesně reflektovala vývoj 

československého komiksu v devadesátých letech. I na obecnější úrovni lze zaznamenat 

zvýšenou vlnu zájmu o obrazové seriály bezprostředně po revoluci. „Překotný vývoj 

novinového a časopiseckého trhu po listopadu 1989 přinesl i ohromné množství 

jednorázových příběhů, stripů i rozsáhlejších seriálů nejrůznější kvantity, kvality i 

provenience. Komiks, jenž si z minula stále ještě udržoval pel něčeho trochu 

zakázaného, se obměněným, či nově ustaveným redakcím jevil jako nad jiné lákavý typ 

materiálu, který jako kdyby jaksi symbolicky vyjadřoval ‚svobodnou‘ a prozápadní 

orientaci,“ připomínají autoři publikace Dějiny československého komiksu 20. století 

(2014: 857).  

V letech 1990 a 1991 se konala setkání milovníků komiksů organizovaná Comics 

klubem československým. V polovině 90. let se však komiks ocitl opět na okraji zájmu 

(ibidem: 735). Pokud tak jde o komiks pro dospělé, až téměř do konce 90. let o něj, 

jakožto o prostředek možného zisku, vydavatelé ztratili zájem. Jediným dlouhodobě 

úspěšným obrazovým seriálem byl politický Zelený Raoul v časopise Reflex autorů 

Dana Hrubého, Milana Tesaře a Tomáše Baldýnského a kreslíře Štěpána Mareše (o 
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tomto komiksu více v kapitole 2.2.1 Zelený Raoul). O letech 1993–1994 dokonce 

Vojtěch Čepelák v publikace Nový český komiks hovoří jako o posledním krátkém 

období naprostého nezájmu o komiks (2012: 9). Jediný časopis zabývající se domácí 

komiksovou tvorbou pro dospělé publikum, který ve druhé polovině 90. let vznikl, byl 

list Origami, a jak připomíná server Komiks.cz, již po třetím čísle se přesunul na 

internet
32

. 

V roce 1997 začal v České republice vycházet časopis Crew, zaměřený však téměř 

výhradně na angloamerickou tvorbu. V kontextu obnovy české komiksové scény je však 

důležitý hlavně rok 1999, kdy právě časopis Crew vyhlásil kreslířskou soutěž Zemřít 

znamená nežít. Pavel Kořínek pak poukazuje na další důležitou okolnost, která měla 

vliv na obnovení zájmu o komiks v českém prostředí. Bylo jím české vydání komiksu 

Maus Arta Spiegelmana na přelomu let 1997 a 1998. Tato publikace „[…] přinesla do 

českého prostředí dříve neznámé pojetí komiksu jako formy poskytující prostor 

k realizaci jakéhokoliv, třeba nejzávažnějšího obsahu. Vnímání komiksu jakožto média 

(či dříve žánru) dětské zábavy, hry a (někdy snad i) poučení se i pod jeho vlivem – ale 

zároveň jistě i přispěním XXX Comixu či časopisu Crew – začalo proměňovat 

(Kořínek, 2014: 986).“  

S počátkem nového tisíciletí tak lze sledovat obnovení české komiksové tvorby pro 

dospělé. Tomáš Prokůpek v předmluvě k antologii Generace Nula podotýká, že 

současná komiksová reprezentace byla vytvořena zdola: „Nejprve přišly komiksové e-

ziny na internetu a záhy po nich komiksové fanziny, které zakládali autoři sami, aby 

měli kde publikovat. Některé z těchto časopisů se postupně profesionalizovaly, jiné 

zanikly a uprázdněné místo zaplnily další (2010: 4).“ V této době vzniká několik 

fanouškovských periodik: roku 2000 brněnský Aargh!, dominantní platforma budoucí 

Generace nula, který se v současnosti orientuje kromě domácí tvorby také na tu 

evropskou, o rok později vznikají např. Sorrel
33

 a Pot
34

. V roce 2000 navíc 

v olomouckém nakladatelství Netopejr vyšlo komiksové dvojalbum Ruddy/O kutilce 

(Pavel Čech a Tomáš Jirků). 

                                                 
32

 KEPORKAK a SAKYK. České komiksové magazíny [online]. ©2001-06-14 [cit. 2016-03-21]. Dostupné z:. 
http://www.komiks.cz/clanek.php?id=48 

33
 Časopis Sorrel Radim Kopáč řadí k novodobým undergroundovým fanouškovským časopisům (2012: 

26) zanikl roku 2007 

34
 Pot zanikl roku 2005 
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Prvních deset let od roku 2000 označuje Martin Foret jako jedno z nejradostnějších 

období českého komiksu. „S novým tisíciletím přichází do českého komiksu i nová 

generace tvůrců, kterou se vžilo označovat jako Generace nula. Ta se ve svém zázemí i 

dalších charakteristikách výrazně odlišuje od všech předchozích generací, které měly 

možnost se do rozvoje domácího komiksu zapojit, především pak od té bezprostředně 

předcházející. (Foret, 2012: 304).“  

Foret se dále zabývá zmíněnými odlišnostmi v rysech, kterými se vyznačují komiksové 

Generace 89 a 0. Zatímco mezi nejčastější žánry využívané Generací 89 patřily 

dobrodružné a fantasy a sci-fi komiksy, autoři Generace nula jsou vymezenými žánry 

zpravidla spoutáni méně. Zatímco Generace 89 publikovala obvykle v periodikách pro 

mládež a za svou práci pobírala honorář, tvorbu Generace nula lze nalézt převážně 

v nezávislých platformách, komiksových fanzinech, případně vychází vlastním 

nákladem. Je evidentní, že právě toto nezávislé publikování úzce souvisí s možnostmi 

experimentálních přístupů ke komiksové tvorbě, jimiž se autoři Generace nula 

vyznačují. Je třeba též zmínit inspirační zdroj, kterým byl v případě autorů 80. a 90. let 

často Kája Saudek. Inspirace současných autorů pak sahá spíše do zahraničí.  

Ve dvacátém, na komiks zaměřeném čísle časopisu A2 z roku 2008 se redakce ptala 

několika současných komiksových tvůrců, co pro ně komiks znamená. Hlavním bodem, 

který rezonoval většinou odpovědí, byla možnost svobodného, technickými prostředky 

neomezeného, sebevyjádření (A2, 2008: 20). Mezi komiksové výtvarníky Generace nula 

lze zařadit Jiřího Gruse, Lelu Geislerovou, Branko Jelinka, Karla Jerieho, dua Jaroslav 

Rudiš a Jaromír Švejdík a Džian Baban a Vojtěch Mašek a množství dalších autorů. 
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2 Analytická část 

2.1 Metodika 

Cílem této práce je zmapovat, jaká témata komunikuje současný tuzemský komiks ve 

společenských a kulturních magazínech a zároveň s tím, jakou při této komunikaci 

používá formu. Dále se snaží zodpovědět otázku, zda se výsledky budou výrazně lišit ve 

společensky a v kulturně orientovaných časopisech a potvrdit tak, či vyvrátit v Úvodu 

formulované hypotézy. Pokud bychom tedy vycházeli z Lasswellovy definice 

komunikace, jak ji uvádějí např. Jirák a Köpplová v knize Masová média: „někdo – říká 

něco – někomu – nějakým kanálem – s nějakým účinkem (Jirák, Köpplová, 2015: 24),“ 

musíme konstatovat, že tato práce se zabývá primárně částmi říká něco, tedy tématem 

komiksu, a nějakým kanálem, tedy formou komiksu. Nedůležité nebudou ani prvky 

někdo a někomu, autor a čtenář, jejichž role se, pohlížíme-li na ně prizmatem textu 

Rolanda Barthese Smrt autora (1968), mohou smývat (viz kapitola 2.1.3 Sémiotická 

analýza podle Rolanda Barthese), jejich přítomnost je však zásadní.  

Na teoretických základech, které jsme představili v prvním oddíle této práce, můžeme 

nyní postavit část věnovanou analýze. Pro řešení práce jsme zvolili sémiotickou 

analýzu, neboť vybraná metoda musí poskytnout porozumění funkcím různých 

elementů obrazu a zároveň zohledňovat interakci těchto elementů s uživatelem obrazu. 

Řečeno s Pascalem Lefévrem: „Forma v komiksovém médiu je čímkoliv jen ne neutrální 

nádobou pro obsah; forma dává tvar obsahu, forma naznačuje interpretace a 

porozumění. Bez uvažování nad formálními aspekty (jako je grafický styl, mise en scéne, 

layout stránky, kompozice dějové linie), jsou jakékoliv diskuze o obsahu nebo tématu 

díla ve skutečnosti bezpředmětné (2012: 71).“
35

 Každá část obrazu je tak autorovým 

rozhodnutím a zároveň recipientovým pochopením oné části. „Ať už jsou autorovy 

úmysly nebo strategické volby jakékoliv, každý jednotlivec získává své osobní 

porozumění dílu tím, jak slova a obrazy posouvá ze stránky skrze svůj percepční filtr. 

Percepční filtr se skládá z přesvědčení a postojů, jež vytvářejí predispozice a specifické 

vědomosti, které mohou spoluutvářet, ale také brzdit porozumění tématu (Duncan, 2012: 

                                                 
35

 Form is anything but a neutral container of content in the comics medium; form shapes content, form 
suggests interpretations and feelings. Without considering formal aspects (such as graphic style, mise en 
scéne, page layout, plot composition), any discussion of the content or the themes of a work is, in fact, 
pointless. 
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44).“
36

 Při analýze komiksového díla je tedy třeba se neustále se ptát, proč byl použit 

právě tento obraz a ne jiný a co z této volby plyne. V následujících podkapitolách 

rozebíráme jednak použitý systém výběru dat pro analýzu a jednak specifika a 

nejdůležitější pojmy použité metody. 

2.1.1 Rozsah zkoumaných dat 

V této práci byl analyzován vzorek všech komiksů, které vycházely ve vybrané skupině 

společenských a kulturních periodik od roku 2000 – tedy od roku, v němž se formuje 

tzv. Generace nula (viz kapitola 1.3.2 Český komiks 90. let a nového tisíciletí) – až po 

rok 2015.  

Mezi vybraná periodika patří týdeníky Reflex a Respekt, které se orientují na politická a 

společenská témata a zároveň oba již řadu let publikují komiks. Vedle této dvojice byl 

vybrán společensko-kulturní čtrnáctideník A2 a kulturní měsíčník Art+Antiques, v nichž 

se komiks rovněž tradičně objevuje. Tato skupina periodik byla zvolena proto, aby 

ukázala nejen současnou podobu komiksu ve společenských magazínech, ale aby také 

bylo možné zjistit, zda kulturněji zaměřené časopisy prezentují obsahově (či formálně) 

výrazně odlišný typ komiksu.  

Vybraný vzorek je pravděpodobnostní, je tedy založen na premise, že všechny prvky 

zkoumaného systému mají teoreticky stejnou šanci být do výběru zařazeny (Trampota, 

Vojtěchovská, 2010: 21). Stripy byly vždy voleny z kompletního souboru všech vydání, 

v nichž daný komiks v periodiku vycházel – s výjimkou komiksu Zelený Raoul, u něhož 

jsou vzhledem k zaměření práce brány v potaz pouze stripy od roku 2000, jakkoliv se na 

stránkách Reflexu vyskytuje již od roku 1995. V případě komiksů, jež v magazínu 

vycházely delší dobu – sedm let a více, což se týká obrazových seriálů Zelených Raoul v 

Reflexu a Hovory z rezidence Schlechtfreund v magazínu A2 – bude analyzovaný soubor 

rozdělen na dvě části a náhodný strip bude vybrán z každé z nich tak, aby bylo možné 

lépe zachytit případnou proměnu takovéhoto komiksu. Zkoumaných stripů bude tedy 

dohromady čtrnáct. Pro lepší přehlednost vybraného souboru je přiložena tabulka. 

Konkrétní analyzované materiály byly do souboru řazeny metodou prostého náhodného 

výběru pomocí losu z množiny čísel, jež zastupovala seznam vydání jednotlivých 

                                                 
36

 Whatever the autor´s intentions and strategic choices, each individual derives a personal 
understanding of the work as they shift the words and picture on the page through their own perceptual 
filter. A perceptual filter consists of beliefs and attitudes that create predispositions and particular 
knowledge that can contribute to or hinder understanding of the subject matter. 



   

 

38 

  

periodik. Vzorek vytvořený na principu prostého náhodného výběru byl zvolen, neboť 

se vyznačuje spolehlivější externí validitou, tedy lepší zobecnitelností výsledků 

zkoumání na širší populaci (Trampota, Vojtěchovská, 2010: 21) 

Na tomto místě je třeba zmínit odklon finální verze této práce od navržených tezí, podle 

nichž mělo být období mezi lety 2000 a 2015 rozděleno do tří pětiletých období, 

v jejichž rámci by byly analyzovány náhodně vybrané stripy. K odklonu došlo na 

základě přesvědčení, že analýza podle časových období by opomínala některá díla, která 

sice vycházela jen krátkou dobu, přesto však měla pro utváření představy o českém 

komiksu po roce 2000 svou váhu. Je pravděpodobné, že výsledek takto navržené 

analýzy bude výrazně lépe odpovídat otázkám, jež byly v úvodu práce vytyčeny. 

Příloha č. 2: Výzkumný vzorek (tabulka) 

Periodikum Komiks Období 

Reflex Zelený Raoul (* 1995) 2000–2008 

 Zelený Raoul 2009–2015
37

 

 Hana a Hana 2002–2008 

 Alois Nebel 2007
38

 

 Bubliny 2009–2013  

Respekt Alois Nebel 2008–2009 

 Get Busy 2009–2010 

 Zen Žen 2010–2015 

A2 Hovory z rezidence 

Schlechtfreund 

2005–2010 

 Hovory z rezidence 

Schlechtfreund 

2011–2015 

 Yellyman 2006 

 Bez názvu (komiks Vojtěch 

Šedy) 

2006 

                                                 
37

 Práce pojednává o prvních patnácti letech od zformování Generace nula, proto vyznačená období 
v některých případech končí rokem 2015, ačkoli komiksy Zelený Raoul, Zen Žen a Hovory z rezidence 
Schlechtfreund vychází i v současnosti. 

38
 Komiks Alois Nebel vycházel v letech 2005 a 2006 v příloze Reflexu Ex. Pouze v roce 2007 byl skutečně 

součástí periodika samotného, a tedy materiálem pro analýzu. V roce 2008 se pak tento komiks přesunul 
do časopisu Respekt, proto se ve vzorku vyskytuje dvakrát. 
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 Recyklator & Radiator  2006 

Art+Antiques Monstrkabaret: Dašek a 

Jadrný 

2012–2013 

 Umělec 2013–2015 

 

2.1.2 Sémiotická analýza 

Sémiotická analýza se řadí do skupiny kvalitativních metod, které jsou založeny 

primárně na interpretativním přístupu, podle nějž je realita vytvářena lidmi, kteří 

určitými způsoby jednají a zároveň jednání připisují významy. „Realita vnějšího světa 

vzniká až v těchto interakcích a skrze ně. Tím interpretativní přístupy nepopírají 

fyzickou existenci sociální skutečnosti, ale zdůrazňují její proměnlivý charakter a 

závislost na jednajících aktérech (Sedláková, 2014: 48).“ V protikladu k nim stojí 

metody kvantitativní, jež jsou naopak vystavěny na předpokladu existence objektivní, a 

tedy exaktně měřitelné reality. Z toho důvodu se kvantitativní analytické metody 

zaměřují na zkoumání větších celků a generování tzv. tvrdých dat, mají tedy převážně 

podobu číselných hodnot. Kvalitativní metody studují realitu v kontextu daného 

kulturního a sociálního prostředí, takto vypadající data lze nazvat měkkými. Charakter 

kvantitativních metod je tak předurčuje hlavně ke zkoumání obecnějších zákonitostí, 

které lze v ideálním případě vztáhnout na celou populaci. Kvalitativní metody oproti 

tomu studují převážně určitý jev, který pojímají ve větší komplexnosti.  

Ze srovnání kvalitativních a kvantitativních metod vyplývají také některé nevýhody při 

jejich aplikaci. Společným rysem kvalitativních metod je vyšší míra validity, tedy 

platnosti jejich užití vzhledem ke stanovenému cíli zkoumání. Tento fakt je způsoben 

právě tím, že kvalitativní metody nemají tendenci vztahovat se k celé populaci, ale 

naopak se plně soustředit na postižení jednoho problému. Kvalitativní metody se kromě 

toho vyznačují výrazně menší standardizací, než jakou vykazují metody kvantitativní. 

Tento rys obnáší na jedné straně výraznější flexibilitu vůči neočekávaným jevům 

v průběhu analýzy, což má rovněž souvislost s mírou validity analýzy, na straně druhé 

ovšem souvisí i s nižší reliabilitou výzkumu (Sedláková, 2014: 55). Reliabilitou 

rozumíme stav, kdy opakované měření stejnou metodou přináší shodné výsledky. Míra 

reliability je dále ovlivněna jednak prací s menším vzorkem, který kvalitativní výzkum 

vyžaduje, jednak vyšší subjektivitou provedeného výzkumu, neboť interpretativní 
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přístup je dalším důležitým rysem kvalitativních metod (Trampota, Vojtěchovská, 2010: 

18). V této práci se snažíme o předložení co možná nejpřesnějšího popisu jednotlivých 

kroků analýzy, doplněného o maximální možnou standardizaci tak, abych zmíněné 

nedostatky kvalitativních metod alespoň do jisté míry vyrovnala. 

Daniel Chandler o sémiotice říká: „Sémiotika může být kdekoliv. Nejkratší definicí pak 

je, že je to studium znaku (2006: 1).“ Kromě znaků jsou však pro sémiotiku stěžejní i 

kódy a, jak zdůrazňuje John Fiske (1990: 40), také kultura. Elementární vlastností znaku 

je schopnost zastupovat něco jiného (Sedláková, 2014: 332), přičemž musí existovat 

příjemce, který je schopný onu zástupnou funkci rozpoznat. V tomto slova smyslu tak 

na sebe znak může vzít podobu od slova až po gesto. Historicky i teoreticky lze rozlišit 

dva přístupy ke studiu znaku. Švýcar Ferdinand de Saussure zkoumal počátkem 20. 

století proces, při němž se spojují pojmy a akustické obrazy, jež v zájmu terminologické 

jednoznačnosti pojmenoval jako označované a označující, viz nákres. Na obrázku, jenž 

se původně nacházel v díle Kurz obecné lingvistiky, posmrtně vydaném souboru 

Saussureových myšlenek, tento jazykovědec naznačil vzájemnou propojenost 

označujícího (signifier) a označovaného (signified), v nichž „jeden vyvolává druhý 

(1995: 97).“ Dohromady pak tvoří znak.  

Příloha č. 3: Vztah označujícího a označovaného (obrázek) 

 

Zdroj: SAUSSURE, Ferdinand de. Kurs obecné lingvistiky. Vyd. 2. (v nakl. Academia 1. vyd.). Praha: Academia, 

1995. s. 97. ISBN 80-200-0560-9. 

Základními charakteristikami lingvistického znaku v Saussureově podání jsou lineárnost 

a arbitrárnost. Lineárností přitom míní fakt, že lingvistická označující mají k dispozici 

pouze časovou osu. „Proti vizuálním označujícím (například námořním signálům 

apod.), která mohou vést ke komplikacím hned v několika dimenzích současně, mají 

akustická označující k dispozici pouze linii časovou; jejich prvky se představují jeden po 

druhém, tvoří řetěz. Tento jejich charakter se okamžitě projeví, jakmile je zachytíme 

písmem a následnost v čase nahradíme prostorovou linií grafických znaků (1995: 100).“   

Arbitrárností znaku je pak myšlena skutečnost, že označující a označované nejsou 
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propojeny žádným vnitřním vztahem – např. ideu stromu by mohl teoreticky zastupovat 

libovolný souzvuk hlásek. Arbitrárnost však neznamená praktickou nahodilost 

v používání označujících: „Jestliže se ve vztahu k ideji, kterou zastupuje, jeví označující 

jakožto libovolně zvolené, pak ve vztahu k jazykovému společenství, které ho užívá, 

libovolné není, je dané. Nikdo se tohoto sociálního kolektivu neptá, a označující zvolené 

jazykem nelze nahradit žádným jiným (1995: 100).“ Je zjevné, že Ferdinand de Saussure 

se zaměřoval výhradně na znak v lingvistickém pojetí. Sandra Moriarty ve stati 

Handbook of visual communication research: theory, methods, and media 

poznamenává: „Jak svoje teorie [Saussure, pozn. aut.] dále rozvíjel […] jeho práce se 

stala výrazně logocentrickou a jazyk používal jako preferovaný model svého znakového 

systému. Tento úhel pohledu upřednostňuje jazyk na úkor jiných znakových systémů, 

zvláště pak vizuální percepce a komunikace (2005: 228).“
39

  

Právě s tímto nedostatkem se lépe vyrovnává znak v pojetí Američana Charlese 

Sanderse Peirce. Znak definoval jako něco, co zastupuje něco jiného vzhledem 

k něčemu dalšímu (Palek, 1997: 9).  Znak podle Peirce měl tedy tři části: reprezentant, 

který je ekvivalentem označujícímu, objekt, který je shodný s označovaným a 

interpretant, jenž představuje určitou asociaci přispívající vlastní interpretaci sdělení. 

Příloha č. 4: Znak v pojetí Charlese Peirce (obrázek) 

Zdroj: COBLEY, Paul. The Routledge Companion To Semiotics and Linguistics 

[online]. London and New York: Routledge, 2005. s. 28. [cit. 2016-4-

27]. Dostupné z: http://faculty.georgetown.edu/irvinem/theory/Merrell-Peirce-on-

sign-Routledge.pdf. 

Na rozdíl od Ferdinanda de Saussurea se Charles Peirce 

zabýval i vizuálními znaky. Podstatu vztahu mezi objektem a 

reprezentantem vysvětloval Peirce v rozsáhlé typologii znaků. V současnosti je 

odkazováno obvykle jen k části tohoto členění, k trojici pojmů ikon, index a symbol. 

Zatímco ikon lze rozpoznat čistě na základě podobnosti mezi reprezentantem a 

objektem, např. fotografický portrét, a index je možno odvodit jakožto vztah příčiny 

nebo důsledku, např. mokrá stopa na chodníku, symbol je ustaven na bázi konvence, a 

symbolický vztah mezi objektem a reprezentantem je tak třeba se naučit, příkladem 

                                                 
39

 As he develops his theories further […] his work becomes more highly logocentric and he uses 
language as a preferred model for sign system a viewpoint that privileges language at the expense of 
other sign systems, particularly visual perception and communication. 
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může být kříž jakožto symbol křesťanství (Berger 2014: 60). Není nicméně podmínkou, 

aby každý obraz byl pouze buďto ikonem nebo indexem či symbolem. Často naopak 

obrazy nabývají několika forem. Jako příklad si zvolme fotografii Františka Drtikola 

Vlna.  

Příloha č. 5: Ikon, index, symbol na příkladu Drtikolovy fotografie Vlna (fotografie  

Zdroj: Kultura. iDnes.cz [online]. Dostupné z: 

http://kultura.zpravy.idnes.cz/foto.aspx?r=vytvarne-

umeni&c=A130303_170347_vytvarne-

umeni_vha&foto=JB39cbf2_drtikol.jpg 

Dívku zachycenou na fotografii 

teoreticky lze rozpoznat, mohli bychom 

tedy říci, že se jedná o ikon. Žena sama 

však na obrázku také symbolicky 

zastupuje vlnu a mohli bychom hledat i symbolická spojení mezi zobrazením ženy a 

vln. Fotografie je pak konečně vytvořena analogovým fotoaparátem, a je tak tedy velmi 

pravděpodobné, že dívka před objektivem skutečně pózovala. Z tohoto pohledu bychom 

mohli také prohlásit, že uvedený obraz je indexem její přítomnosti. Podobně také znaky 

v komiksu mohou přecházet od ikonu přes index po symbol i v rámci jediného 

komiksového políčka a některé komiksové symboly mají své základy v indexikálním 

vztahu, jak jsme viděli v kapitole 1.2.2 Symbolická rovina vizuálního jazyka komiksu. 

Význam sdělení zásadně ovlivňuje výběr znaků a také jejich řazení. V tomto smyslu 

hovoříme o paradigmatickém a syntagmatickém uspořádání. Řazení paradigmatické si 

lze představit jako vertikálu, vypovídá o tom, jaké znaky byly použity. „Každé 

označující je součástí souboru podobných označujících a výběrem jednoho vylučujeme 

ostatní (Trampota, Vojtěchovská, 2010: 122).“ Při pohledu na určitou reklamní 

fotografii se tak můžeme např. ptát, zda její tvůrci mohli místo převládající zlaté barvy 

použít barvu jinou, pakliže chtěli vystihnout ideu luxusu. Syntagmatická rovina je 

naopak horizontální, vztahuje se k umístění a řazení jednotlivých znaků (Trampota, 

Vojtěchovská, 2010: 121). Pokud je např. na určitém obraze nějaký objekt umístěn v 

předním plánu, lze uvažovat o tom, zda mu také má být přisuzována větší důležitost. 

Znaky jsou na základě určitých pravidel, jež používá dané jazykové či kulturní 

společenství, organizovány do systémů. Tyto systémy se nazývají kódy. Daniel 
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Chandler k důležitosti kódů poznamenává: „Význam znaku závisí na kódu, ve kterém je 

situován, kódy poskytují rámec, uvnitř něhož znaky dávají smysl. Vlastně nemůžeme 

něčemu přiřknout status znaku, pakliže to něco nefunguje v nějakém kódu (Chandler, 

2006: 147).“ Bílý kruh s červeným okrajem je tak pouze bílým kruhem s červeným 

okrajem, dokud nebude rozpoznán jakožto symbol pro zákaz vjezdu v rámci kódu 

dopravního značení. 

2.1.3 Sémiotická analýza podle Rolanda Barthese 

„[… Ferdinand de Saussure] ve skutečnosti nepojímal význam jako proces vyjednávání 

mezi spisovatelem/čtenářem a textem. Zdůrazňoval text, nikoliv způsob, jakým znaky 

v textu interagují s kulturními a osobními zkušenostmi uživatele (a není v tomto případě 

důležité rozlišovat mezi spisovatelem a čtenářem), ani způsob, jakým konvence textu 

komunikují se zažitými a očekávanými konvencemi uživatele. Byl to Saussureův 

následovník Roland Barthes, který jako první ustanovil systematický model, jímž může 

být analyzováno toto vyjednávání jakožto interaktivní idea významu (Fiske, 1990: 

85).“
40

 Zastavme se nejprve u Fiskova výroku o tom, že není třeba rozlišovat mezi 

spisovatelem a čtenářem. Roland Barthes je autorem ideje smrti autora, když píše: „Teď 

již víme, že text není tvořen řadou slov vyjevujících jedinečný, svým způsobem 

teologický smysl (jenž by byl „zprávou“ Autora-Boha), ale je prostorem mnohých 

dimenzí, kdy se snoubí a popírají různá psaní, z nichž žádné není originálem: text je 

tkanivem citací, pocházejících z tisíce kulturních zdrojů (Barthes: 1968: 76).“  

Zde narážíme na problematiku intertextuality, kdy se ve čtenáři díla střetávají 

nejrůznější texty. V jiné publikaci – S/Z – Barthes hovoří o „já“, které přistupuje ke 

čtení textu a jež „je již samo pluralitou jiných textů, nekonečných anebo přesněji 

ztracených kódů (jejichž počátek se ztrácí), (2007: 20).“ O interpretační pluralitě hovoří 

i Umberto Eco: „[…] jakmile je text oddělen od svého původce (a zároveň od jeho 

intencí) a od konkrétních okolností promluvy (v důsledku toho od zamýšleného 

                                                 
40

 […] He [Ferdinand de Saussure] did not really envisage meaning as being a process of negotiation 
between writer/reader and text. He emphasized the text, not the way in which the signs in the text 
interact with the cultural and personal experience of user (and it is not important here to distinguish 
between writer and reader), nor the way that the conventions in the text interact with the conventions 
experienced and expected by the user. It was Saussure´s follower, Roland Barthes, who first set up a 
systematic model by which this negotiating, interactive idea of meaning could be analyzed. 
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referentu), takříkajíc se vznáší ve vakuu potenciálně nekonečné řady možných 

interpretací (2004: 8).“ 

Právě koncept vyjednávání významu je zásadní v Barthesově dvoustupňovém modelu 

označování. Ve stati Rétorika obrazu navrhuje rozdělení obrazu na tři složky: 

lingvistickou, denotativní a konotativní (Barthes, 2004(a)). Denotace je základním 

významem daného znaku bez jakéhokoliv symbolického obohacení
41

. Druhým stupněm 

označování je pak konotace, na této úrovni znaky nesou sdělení symbolická. Jablko tak 

např. nebude pouze ovoce, ale ponese také konotace jako pokušení, svár nebo i zdraví. 

Sedláková poukazuje na fakt, že konotace mohou být jak individuální, tak i kulturní 

(Sedláková, 2014: 338). Konečně u složky lingvistické je podle Barthese třeba všímat 

si, jaká je v obrazu hlavní funkce slov. Barthes uvádí dvě: funkci ukotvení a funkci 

převodu, o nichž jsme šířeji hovořili již v kapitole 1.1.3 Vztah textu a obrazu v komiksu.  

V jedné ze svých nejznámějších prací, Mytologiích, pak Barthes dvojici označující – 

označované, která dohromady vytváří znak, posouvá ze systému lingvistického o úroveň 

výš, na rovinu mýtu, kde znak funguje jako označující v mytickém systému (Barthes, 

2004b: 113). Mýtus vzniká opakováním souboru znaků v určitém typu sdělení, při němž 

dochází ke zřetězení konotací. Barthesův mýtus úzce souvisí s pojmem diskurz, jemuž 

mýtus podléhá (a zároveň je jedním z jeho konstitučních prvků). Diskurz je zde chápan 

tak, jak jej pojímal Michel Foucault tedy jako specifická forma vědění a chápání světa, 

jež je charakteristická pro určitý historický a společenský kontext (Foucault, 2002). 

Studium diskurzu však není cílem této práce, stěžejním Barthesovým dílem pro zde 

uvedené sémiotické analýzy tak je stať Rétorika obrazu. Pro práci, jejímž cílem je 

zjistit, jaká témata a jakým způsobem komunikuje komiks v současných českých 

společenských periodikách, jsou její východiska více relevantní. 

                                                 
41

 Nelson Goodman ovšem poznamenává, že každé oko „přistupuje k dílu poznamenané, posedlé vlastní 
minulostí a tím, co mu v době dávné i nedávné podstrčily uši, nos, jazyk, prsty, srdce a mozek.“ Oko tak 
nic nemůže vidět zcela nahé (2007: 24). 
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2.2 Analýza komiksů v týdeníku Reflex 

Týdeník Reflex vychází od dubna 1990. Unie vydavatelů jej řadí do skupiny 

celostátních zpravodajských časopisů, a to těch s tradičně největší čteností
42

. 

Reflex sám sebe představuje jako svobodomyslný, nemainstreamový časopis, který bude 

„vždycky provokovat a vždycky bude někomu nepohodlný.“
43

 Internetové stránky tohoto 

periodika dále uvádějí, že cílem Reflexu je obrana před případnými pokusy o 

znovunastolení nesvobodného režimu, „ať už přicházejí odkudkoli. Zleva, zprava, z 

východu či západu.“
44

 

Časopis Reflex je postaven na silné obrazové složce, a to převážně na fotografiích, což 

je vzhledem ke zpravodajskému charakteru periodika pochopitelné. Již téměř od 

počátků jeho existence jej však provází i komiks Zelený Raoul a později se přidávají i 

komiksy další. 

                                                 
42

 Zpravodajské týdeníky. Unie vydavatelů ČR [online].  © 2013 [cit. 2016-04-03]. Dostupné z: 
http://www.unievydavatelu.cz/cs/casopisy/fakta_cisla_casopisech/ctenost_casopisu/929-
zpravodajske_tydeniky 

43
 O Reflexu [online]. © 2001 - 2016 [cit. 2016-04-03]. Dostupné z: http://www.reflex.cz/o-reflexu 

44
 Ibidem. 
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2.2.1 Zelený Raoul 

Den, kdy v lednu 1995 začal týdeník Reflex publikovat komiks Zelený Raoul redaktorů 

Dana Hrubého, Milana Tesaře a Tomáše Baldýnského, souhrnně se pod scénář 

podepisujících jako Hruteba, a kreslíře Štěpána Mareše, označuje Martin Foret za 

počátek nové kapitoly dějin českého politického komiksu (2014: 918). S Helenou 

Diesing (2012: 41) se Foret shoduje na tom, že Štěpán Mareš byl přinejmenším ve 

svých začátcích silně ovlivněn stylem Káji Saudka (více v kapitolách 1.3.1.3 Český 

komiks v období politického uvolnění a za normalizace a 1.3.2 Český komiks 90. let a 

nového tisíciletí) – Štěpán Mareš ostatně patří ještě k autorům komiksové Generace 89. 

„Právě pro svou schopnost kreslit „jako Saudek“, tedy řemeslně naplňovat jakýsi ze 

strany všeobecných médií (podvědomě vnímaný ideál komiksu, byl Mareš přizván 

k práci na seriálu pro Reflex (Foret, 2014: 918).“ Postupem si však podle Foretova 

názoru Mareš vypracoval vlastní kresebný styl.  

Diesing k přínosu Zeleného Raoula poznamenává: „Jeho všeobecnější známost přispěla 

k tomu, že i ostatní tištěná periodika začala na svých stránkách uvolňovat komiksům 

prostor. Šéfredaktoři a nakladatelé si (i díky Zelenému Raoulovi) postupně 

uvědomovali, že komiks do novin a časopisů patří (2012: 41).“  

Autoři Zeleného Raoula zase tento komiks vnímají jako prostředek pro svobodné 

vyjadřování: „Za dobu své existence musel nejednou hájit své právo na trapnost. Znovu 

opakovat – politikům, novinářům i soudcům –, že svoboda slova je nedělitelná a neplatí 

jen pro slova krásná, kultivovaná, vtipná a inteligentní, ale také pro všechno nehezké, 

morálně stěží ospravedlnitelné, obscénní a někdy i docela nelogické. V tom tkví význam 

tohoto seriálu pro českou demokracii (Mareš, Hrubý, Tesař, Baldýnský: 2010: 5).“  

Tereza Drahoňovská ve své diplomové práci, v níž vedla rozhovory s komiksovými 

tvůrci i členy redakcí, kteří jsou zodpovědní za vizuální složku, uvádí, že Zelený Raoul 

je jedním z mála komiksů, které vzbudily i negativní reakce, a to nejen u publika, ale 

dokonce také u samotných členů redakce. Drahoňovská nicméně negativní odezvu 

vysvětluje průkopnickou rolí tohoto komiksu, který se musel vyrovnávat s faktem, že 

mnozí čtenáři ještě nebyli na politickou satiru v této podobě připraveni (2015: 82).  
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Příloha č. 6: Analýza 1: Zelený Raoul (komiks) 

 

Zdroj: Reflex. Praha: Ringier ČR, 2002, č. 25. s. 4. ISSN 0862-6634 

Z prvního období – 2000–2008 – byl pro analýzu vybrán komiks ve 25. čísla roku 2002. 

Zelený Raoul se nalézá na poměrně prominentní čtvrté stránce týdeníku Reflex a tuto 



   

 

48 

  

stranu zabírá celou.  V první fázi analýzy se budu zabývat denotací této komiksové 

strany, tedy jejím popisem bez přihlížení k případným konotacím nebo lingvistické 

rovině díla. 

2.2.1.1 Denotace komiksu Zelený Raoul z roku 2002 

Podíváme-li se na komiks jako celek, můžeme jej přiřadit ke karikaturistické tradici tak, 

jak ji charakterizuje Witek (1.2.1 Ikonická rovina vizuálního jazyka komiksu). Pozadí u 

jednotlivých obrázků obvykle schází, nebo je redukováno na absolutní minimum. 

Komiks je rozdělen do dvanácti barevných, převážně obdélníkových vinět. Perspektiva 

je frontální a téměř všechny viněty jsou pojaty jako polocelek.  

První, úzká viněta zobrazuje zelenou hlavu s tykadly a se slzou na tváři. Nad hlavou i 

pod ní se vyskytuje text. Druhá ukazuje obézního muže s kravatou mířícího prstem 

směrem k houfu mikrofonů. Od muže s kravatou, stejně jako mikrofonů vedou 

dialogové bubliny. Horní částí obrázku vede linka, jež odděluje další text. Dále se 

obézní muž vyskytuje ve skupině orangutanů za přepážkou, která by mohla 

představovat řečnický pultík. Kromě opic zde také vidíme lahev. Od mužovy hlavy vede 

textová bublina, v horní části je opět oddělený text. Na čtvrté vinětě stojí stále stejný 

představitel s cigaretou v ruce a úsměvem. U boty s rozvázanou tkaničkou vidíme 

postavenou lahev a další zase postavě vyčnívá z kapsy saka. Kolem muže jsou 

zobrazené čárky. Součástí viněty je oddělený text. První viněta druhého řádku ukazuje 

tuto postavu ze tříčtvrtečního profilu, s cigaretou v ústech, ve společnosti drobného 

muže s šátkem na hlavě. K postavám směřují dialogové bubliny. Šestá viněta odvádí 

diváka od hlavního protagonisty ke dvěma mužům, opět zobrazeným z profilu, stojícím 

blízko sebe, přičemž menší muž prstem ukazuje na většího a tlustšího v dvoubarevném 

tričku. Separovaný text se tentokrát vyskytuje v horní i dolní části viněty. V obrázku 

sedmém míří anonymní prst – jeho majitel není ve vinětě zachycen – k muži a ženě. 

Patrně od majitele prstu vychází i textová bublina. V osmém rámu jsou zachyceny tři 

postavy z předešlých dvou vinět. Vidíme jim tentokrát zpříma do tváří. V pozadí za 

nimi pozorujeme neolistěné stromy. Na obrázku je bublina se dvěma zobáčky 

směřujícími ke dvěma postavám. Vidíme zde horní i spodní doprovodný text. První 

viněta třetího řádku přivádí diváka zpět k obéznímu muži z počátku příběhu. Jedná se o 

poměrně detailní záběr na jeho usmívající se tvář. V pozadí vidíme stěnu dřevěné chaty. 

Na vinětě číslo deset ustupuje divák několik kroků dozadu. K siluetě postavy přicházejí 
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stíny tří pocestných, patně postav z viněty číslo osm. Na obrázku vidíme dvě bubliny se 

třemi zobáčky vedoucími k příchozím, není zde však žádný separovaný text. Popředí 

prezentuje větve a houby. Jedenáctý díl zachycuje opět detailně pouze muže s kravatou 

a dvě jeho textové bubliny. Poslední viněta nezobrazuje explicitně žádnou postavu, 

pouze siluetu hradu a promluvovou bublinu, jež se nad ním klene. 

2.2.1.2 Konotace komiksu Zelený Raoul z roku 2002 

Patrně pouze čtenář znalý české společensko-politické scény nalezne v tomto komiksu 

postavy, které na základě ikonické podobnosti dokáže identifikovat. Zelená hlava 

s tykadly z první viněty patří mimozemšťanu Zelenému Raoulovi, obézní muž 

s kravatou a také pravděpodobně hlavní protagonista příběhu představuje politika 

Miloše Zemana. Malý muž s palestinským šátkem na hlavě z páté viněty je Jásir Arafat, 

na dvou dalších obrázcích lze identifikovat baviče Petra Novotného, bývalého ředitele 

TV Nova Vladimíra Železného a politické komentátory Miloslava Šimka a Zuzanu 

Bubílkovou. 

Celá mimika vč. slzy na tváři Zeleného Raoula naznačují, že příběh, který bude 

divákovi předložen, je smutný natolik, že rozplakal i mimozemšťana. 

Mikrofony na vinětě druhé a domnělý řečnický pultík na třetí odkazují k tiskovému 

prohlášení, jež politik činí, a na jeho důležitost. Zobáčky vycházející z textové bubliny, 

kterou produkují držitelé mikrofonů, jí propůjčují dynamický tvar, bublina díky nim 

dokonce působí, jako by měla ostny a byla tak symbolem křiku. Dojem podporuje i fakt, 

že v bublině je nakreslen veliký žlutý otazník. Můžeme tak věřit, že Zeman podal jakési 

prohlášení, které vyvolalo pozornost a nepochopení médií. Lahev stojící na pultu ve třetí 

vinětě pak lze číst jako symbol alkoholu, v tomto případě se znovu uplatní znalost 

českého společenského prostředí a pověstí o vztahu Miloše Zemana k alkoholu. Opice, 

které Zemanovi na pultu dělají společnost, by v souvislosti s předcházejícím znakem 

mohly odkazovat ke slovnímu spojení „mít opici“, konečně jeden orangutan spí (anebo 

je mrtvý), nad hlavami politika i opic jsou nakresleny spirálky a drobné čárky, které 

pravděpodobně symbolizují intoxikaci všech přítomných alkoholem. Ve zbídačeném 

stavu se Zeman nachází i na čtvrtém obrázku – opět si jej lze vykládat vzhledem 

k lahvím, které má postava u sebe. Muž má rozvázanou tkaničku a rozepnutý poklopec 

u kalhot. Na zemi se vrší hromada popela z cigarety, již politik svírá. Znaky nám tedy 

politika ukazují jako alkoholika a náruživého kuřáka se vzhledem pobudy. Navzdory 
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této spoušti se však muž usmívá a zdá se být se svým vzhledem naprosto spokojen. 

Tento dojem je potvrzen čárkami, kterými je celá postava obklopena a které společně 

s bílým pozadím vyvolávají asociaci se září obklopující svaté na náboženských 

obrazech. 

Lahev stále schovaná v politikově kapse i nadále upozorňuje na opilost, když na páté 

vinětě Zeman hovoří s Jásirem Arafatem, cigareta, kterou má český politik, podobně 

jako na druhé vinětě, v ústech může signalizovat nedostatky ve společenském chování. 

Arafatova textová bublina ostatně obsahuje, opět stejně jako na druhé vinětě, pouze 

velký žlutý otazník. Náznakové linky okolo Arafatových očí symbolizují jeho upřený 

pohled na Zemana. Poselství Miloše Zemana – s ohledem na ostatní obrázky věčně 

kouřícího alkoholika – jsou pro jeho příjemce očividně matoucí.  

Šestá viněta vnáší do příběhu Petra Novotného a Vladimíra Železného. Železný ukazuje 

prsem na Novotného, který se jen usmívá – jeho dvoubarevné triko navíc připomíná 

konvenční šaškovské šaty. Železný má při svém gestu zaťaté zuby a náznakem můžeme 

vidět i druhou ruku, kterou má ředitel TV Nova v bok. Evidentně se tak na Novotného 

zlobí, případně mu vyhrožuje. Zobáček jeho promluvové bubliny přitom vytváří blesk a 

podporuje tak ideu vzteku. Železného hlava navíc zlehka zasahuje i do sousední viněty 

obývané Šimkem a Bublíkovou. Lze tedy dojít k závěru, že prst mířící na tuto dvojici 

rovněž patří řediteli TV Nova. Zatímco Bubílková se pouze usmívá, Šimkova textová 

bublina obsahuje černý otazník. Tmavá barva symbolu může implikovat tiché 

nepochopení, ale i temné tušení. Ve spojení s předchozí částí příběhu můžeme usuzovat, 

že prohlášení Miloše Zemana, se nešťastným způsobem dotýká zábavných pořadů 

televize Nova. Nyní je třeba opět zapojit vědomosti o politicko-společenském dění v ČR 

– kterými čtenář tohoto komiksu v roce 2002 dozajista disponoval: roku 2002, kdy tento 

komiks v Reflexu vyšel, ohlásil Miloš Zeman odchod do politického ústraní. Poslední 

viněta druhého řádku ukazuje trojici bavičů, na cestě lesem, jak naznačují stromy. Jedná 

se patrně o namáhavou túru, neboť postavy vypadají odraně a vyčerpaně, po tvářích jim 

stéká pot a Zuzana Bubílková se opírá o hůl, Petr Novotný zatíná zuby. Náznak krajiny 

okolo postav implikuje nehostinnost. Pokud bychom se drželi verze o Zemanově stažení 

se z politiky, mohlo by toto vyobrazení na symbolické rovině vyjadřovat neúrodu témat, 

která po politikově odchodu zábavné pořady – a jejich moderátory – zasáhla. 
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Poslední řádku vinět otevírá usmívající se Zemanova tvář. V pozadí se rýsuje dřevěná 

chalupa s jelením parožím, nacházíme se tedy s politikem opravdu na odpočinku. 

Zeman se dívá směrem k divákovi a bublina poukazuje na řeč – obraz tak působí, jako 

by tato řeč patřila čtenáři. Další viněta náznakem chalupy a vyobrazením hříbků a větví 

poukazuje na fakt, že se nacházíme stále ve stejném momentě. Vidíme, že baviči z Novy 

již dorazili k chalupě a sborově křičí. Šimek patrně padl na kolena, Bubílková, která se 

hrbí nad svou holí, má okolo hlavy kapky, a lem jejích šatů je rozedraný, potrhaný je i 

šašek (všimněme si zatočených šaškovských bot) Novotný. Záběr ve formě celku 

dovoluje divákovi srovnat zbídačenost poutníků s velikostí a rovným postojem politika: 

prosebníci škemrající o pomoc. Obraz na této vinětě obsahuje pouze siluety. Umožňuje 

tak čtenáři vmyslet si na místo prosebníků i jinou zoufalou skupinu. Na předposlední 

vinětě spatřujeme opět detailní záběr Miloše Zemana. Záření za jeho hlavou dodává 

dramatickou atmosféru a přikloníme-li se k verzi prosebníků z předchozího obrazu, pak 

by toto světlo mohlo být i svatozáří dobrodince. Politik, opět čelem ke čtenáři, něco 

pronáší.  

Ani na poslední vinětě se nevyhneme nutné znalosti českých reálií, abychom správně 

identifikovali siluetu hradu jako siluetu Pražského hradu, a co více, jako tradiční sídlo 

českých panovníků. Pokud navíc čtenář ví, že roku 2003 se v ČR konaly prezidentské 

volby, je snadné vyrozumět, že baviči na předchozí vinětě přemlouvali Zemana ke 

kandidatuře na post hlavy státu. 

2.2.1.3 Lingvistická rovina komiksu Zelený Raoul z roku 2002 

Nyní se podívejme na to, jak bude text korespondovat s dosavadními závěry analýzy: 

Viněta číslo jedna: Separovaný text říká: „Nastala chvíle loučení…“ a text pod 

Raoulovou hlavou doplňuje: „Milý Miloši, bude nám bez tebe smutno.“ 

Vypravěč ve druhé vinětě pokračuje: „Bez tvého slovníku…“ Zemanova bublina přitom 

říká: „Rozpočítám vás: enyky benyky žumpa hnůj, idiot, póvl, všichni fuj…“ 

„Bez tvých opiček…“ na třetí vinětě se Zeman ptá jedné z opic: „Tebe ještě neznám. 

Z čeho jsi?“ 

„Bez tvých dvouřadých sak a tvojí vrozené elegance…“ pronáší vypravěč na čtvrté 

vinětě, kde je politik zobrazen s rozepnutým poklopcem. A nijak neohraničený text 
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přímo v obrázku dodává žebříček: „Nejšarmantnější politik: 1. Zeman 2. Blair 3. 

Clinton.“ 

„Bez tvého taktu a diplomacie…“ pokračuje vypravěč na vinětě, kde Zeman udivenému 

Jásiru Arafatovi říká: „Ahoj kreténe.“ 

„…Zavládne v Česku šedivá ubíjející nuda…“ dokončuje vypravěč větu. Vladimír 

Železný se přitom vzteká na Petra Novotného: „To má být zábavné?! Máš okamžitou 

výpověď!“ A vypravěč pokračuje: „Když TV Nova klesá rating…“ 

„A vy dva taky! Bez kvalitní politické satiry se nevracejte!“ křičí Železný i na Šimka 

s Bubílkovou. „…země je v krizi!“ doplňuje vypravěč. 

Vypravěč na osmé vinětě upozorňuje: „O několik měsíců později…“ Trojice moderátorů 

promlouvá k Miloši Zemanovi: „Miloši, prosíme, vrať se. Bez tebe si nevyděláme ani na 

slanou vodu.“ „…A tak se elita českého národa vypravila do českomoravských lesů…“ 

„Opravdu mě chcete zpátky?“ ptá se na deváté vinětě Zeman tváří ke čtenáři. 

„Ano! Ano!“ „Vrať se zpátky!!“ odpovídají siluety bavičů–prosebníků na další vinětě. 

„Tak že jste to vy-„ odpovídá zářící Zeman, „-budu prezidentem!“ dokončuje tučně 

vytištěným textem. 

Poslední viněta nese štítek „V lednu:“ a ukazuje bublinu svištící nad Pražským hradem: 

„Kurva!“ a vypravěč končí příběh: „S Milošem bude zase dobře!“ 

Smysl tohoto komiksu lze tedy více či méně přesně pochopit i bez opory slov. Na 

druhou stranu však bez jejich přítomnosti čtenáři uniká humorná linka příběhu, zvláště 

pak v jeho první části, kde je výsledkem vzájemného harmonického doplňování dvou 

kódů ironie. Pokud jde o druhou část komiksu, lze konstatovat spíše vztah dominance 

ikonického kódu. Lze říci, že hlavním úkolem textu je ve druhé části Barthesovo 

ukotvení a Groensteenova funkce realistická a na dvou místech – „O několik měsíců 

později,“ a „v lednu,“ – také funkce produkční. 

V rámci druhého období – 2009–2015 – byl pro analýzu vybrán komiks z roku 2013 z 

čísla 43. Stále zaujímá významné postavení na začátku časopisu, konkrétně opět na 

straně čtyři, a jedná se tak po editorialu o první autorský útvar, který zde čtenář nalezne. 
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Příloha č. 7: Analýza 2: Zelený Raoul (komiks) 

 

Zdroj: Reflex. Praha: Ringier Axel Springer Media AG, 2013, č. 43. s. 4. ISSN 0862-6634. 

2.2.1.4 Denotace komiksu Zelený Raoul z roku 2013 

Celkově komiks čítá třináct vinět nejčastěji obdélníkového tvaru a je laděný 

do modrofialových barev. I zde je hlavním rysem karikaturistický proud komiksu, i 
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když již ne tak jednoznačný: pozadí jednotlivých vinět je o něco bohatší než v případě 

první analýzy a dochází zde i ke změnám perspektivy. Úvodní viněta je navíc ze své 

podstaty ikonem a realistickým zobrazením. 

První viněta zaujme skutečností, že se nejedná o kresbu ale fotografii čtvercového 

formátu. Snímek je zachycen ve škále šedých tónů posazených mírně do fialova tak, že 

barevně ladí se zbytkem komiksu. O obsahu fotografie lze říci snad jen to, že zachycuje 

dvě kolony aut. Nad fotografií i pod ní se nalézá text. Druhá viněta je již kreslena 

obvyklým způsobem. Divák na ní spatřuje polorozbořený hrad, nad nímž se vznáší 

lebka. Na třetí vinětě spatřujeme pochodujícího muže uvnitř nějaké místnosti. Pod cáry 

jeho košile vidíme nejrůznější boule a bradavice. V ruce drží cigaretu. Na čtvrtém 

obrázku se z bažiny sápe jiný muž. Pátá viněta ukazuje mužskou postavu asijského 

původu oblečenou v kimonu, jak se vznáší na obrovských motýlích křídlech. Následně 

se muži ze tří posledních vinět sbíhají (slétají) s lístky v ruce. Další, velmi úzká černá 

viněta obsahuje ikonizovaným způsobem ztvárněné slovo „KŘACH!“ a další obrázek, 

z ptačí perspektivy, ukazuje trojici ležící v kaluži krve mezi pomníky. Z poslední viněty 

druhého řádku přímo na diváka pohlíží usmívající se zelená hlava s tykadly a 

zdviženým prstem. Nad hlavou má umístěnou textovou bublinu. Na následujícím 

obrázku se tři ženy v kalhotkách a krátkých přiléhavých tričkách dívají na čtenáře. 

Směrem k těmto ženám ukazuje na dalším obrázku opět stvoření z deváté viněty, i zde 

pronáší řeč. Předposlední obrázek ukazuje jakýsi industriální prostor plný budov, 

potrubí a komínů. Před prostorem vidíme člověka se samopalem. V popředí lze spatřit 

plakát s obrázkem muže s brýlemi a se stejnými zelenými tykadly, jaká má jeho soused 

z předcházející viněty. Poslední viněta obsahuje pouze text na bílém pozadí v 

širokém černém rámečku. 

2.2.1.5 Konotace komiksu Zelený Raoul z roku 2013 

Pokud jde o barevné ladění příběhu, pak i s ohledem na obsah vinět lze říci, že je mu 

vlastní určitý snový, pohádkový náboj. Podobné barvy lze nalézt např. na logu 

společnosti Walt Disney Pictures. 

Po deskripci celého komiksu můžeme jen stěží předpokládat, že fotografie kolony 

automobilů by měla za úkol sdělit čtenáři, že děj příběhu má něco společného s auty 

nebo obecně s dopravou. U snímku vloženého na počátek děje bychom mohli nalézt 

spojitost se seriálovými a filmovými předěly mezi jednotlivými scénami, kde právě 
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záběr na město nebo alespoň na budovu má divákovi zprostředkovat rámcový přehled o 

tom, kde a kdy se následující děj odehrává. V tomto případě tedy hádejme buďto 

klasickou každodenní ranní kolonu lidí směřujících do práce – fotografie by tak mohla 

uvádět příběh ve smyslu: „Byl to další obyčejný den…“ – stejně tak by se mohlo jednat 

o špičku odpolední, případně dokonce páteční odpolední kolony lidí, kteří na víkend 

houfně opouštějí město. Černobílá škála fotografie navíc evokuje dokumentárnost. Na 

druhou stranu může černobílý snímek jednoduše lépe vyhovovat celkové kompozici 

tím, že neruší případnými dalšími barvami a nestrhává na sebe zbytečně mnoho 

pozornosti. 

Stejně jako u předchozího komiksu i v tomto případě čtenář nutně potřebuje mít 

vědomosti z oblasti české politiky a historie. Nikdo jiný patrně nebude schopen 

dešifrovat chátrající hrad jako ikon hradu Pražského a také symbol již zmíněného sídla 

českých panovníků i české historie a kulturního odkazu anebo jako synekdochu pro 

celou Prahu. Nad tímto místem se tedy vznáší lebka, symbol smrti a nebezpečí. Tvar 

lebky a její umístění může také odkazovat k měsíci v úplňku – lze tedy hledat souvislost 

u hororových povídek, zvláště v kontextu další viněty, kterou se potácí Miloš Zeman, 

který svou roztrhanou košilí, bradavicemi po těle a křečovitě sevřenými prsty připomíná 

klasické filmové pojetí zombií. Komiks vyšel v říjnovém čísle roku 2013, tedy v době, 

kdy Miloš Zeman byl již českým prezidentem, v tomto příběhu je tedy Zeman pánem 

strašidelného hradu. V duchu hororového vyprávění na čtvrté vinětě vylézá z bažiny 

předseda KSČM Vojtěch Filip, opět jej poznáváme na základě ikonické podobnosti. Lze 

uvažovat o tom, zda močál má představovat komunistickou stranu. Tomio Okamura na 

další vinětě je zahalen do japonského kimona – poměrně explicitní odkaz k politikovu 

původu. Na Okamurových motýlích křídlech vidíme lebky, znovu tedy symbol smrti, od 

jeho hlavy míří blesky, symbol boje nebo zlosti. Naproti tomu však Okamurova mimika 

na vztek nepoukazuje, volíme tedy možnost boje. Ptáčci v okolí jeho křídel padají 

omráčeně k zemi, k níž se snášejí i jejich peříčka. 

Na šesté vinětě se tyto tři postavy setkávají v závodu o to, kdo vhodí kousek papíru do 

krabice dříve. Čtenář, který v říjnu 2013 držel v ruce časopis Reflex, patrně dobře věděl, 

že se v této době konaly volby do poslanecké sněmovny, proto také mohl snadno 

dešifrovat volební lístky a na symbolické úrovni volební zápolení. Tento boj se podle 

náznaků v popředí a také soudě podle následující viněty odehrává na hřbitově. Takové 
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místo se jednak hodí do hororového ladění komiksu, jednak může poukazovat na staré 

ideologie, které se volebního boje účastní. Při svém strmém letu vykazuje Okamura 

velkou dávku dynamiky, když se za jeho křídly rýsují pohybové linie. Následující úzká 

černá viněta může poukazovat na temno před očima, zvláště v kombinaci s rudě 

vystupujícím nápisem „KŘACH!“, okolo něhož vidíme i rudé kapky a který poměrně 

explicitně odkazuje ke krvi a krvavé srážce. Stejně výmluvná je i viněta následující, kde 

tři postavy leží v kaluži krve obklopeny pomníky. Pokud bychom si stále ještě nebyli 

zcela jisti významem obrázku, nabízí se zde bublina se třemi zobáčky, pro každou 

z postav jeden, obsahující kříž, symbol křesťanství, ale v tomto případě hlavně smrti. 

Tři politici, kteří v tomto případě zastupují celé své politické strany, se tedy v boji o 

moc vzájemně pobili.  

V poslední vinětě třetího řádku přichází Zelený Raoul, aby divákovi, sdělil, soudě dle 

vztyčeného ukazováčku, nějaké ponaučení. Jeho promluva se pravděpodobně týká i žen 

na další vinětě. Dívky jsou evidentně atraktivní a přístupné – nejsou příliš oblečené, 

mají velká ňadra, rudé rty, na kalhotkách srdíčka. Jedná se zde o pouhé objekty – dívky 

nemluví, pouze se usmívají na diváka. Zelený Raoul pokračuje ve svém poučování i na 

další vinětě. Jednou rukou ukazuje směrem k dívkám a ruku druhou má složenou za 

zády, a připomíná tak parodii na přednášejícího učitele. V deváté i jedenácté vinětě za 

Raoulem vidíme oblouk světla, který připomíná nasvětlení pódia, jakoby tedy 

mimozemšťan stál na jevišti, a jeho poselství tak získává na důležitosti. 

Předposlední viněta ukazuje Andreje Babiše s Raoulovými tykadly a čepicí. Pokud 

v předcházejících vinětách skutečně Zelený Raoul vystupoval jako držitel nějaké 

vědomosti, to, že má Babiš na dalším obrázku jeho tykadla, může znamenat, že si 

politik tuto vědomost rovněž osvojil. Za plakátem už nevidíme původní gotické 

prostředí, nýbrž pracující (z komínů se kouří) továrnu, kterou si lze spojit s Babišovou 

zemědělskou, chemickou a potravinářskou společností Agrofert. Voják se samopalem 

ukazuje, že místo je chráněné, anebo zde chybí svoboda. 

2.2.1.6 Lingvistická rovina komiksu Zelený Raoul z roku 2013 

Z ikonického kódu lze za pomoci vědomostí o české politické scéně z roku 2013 opět 

vyčíst poměrně nekomplikovanou myšlenku příběhu. Pojďme se nyní podívat, zda tuto 

představu nějakým způsobem naruší lingvistická rovina komiksu. 
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Komiks má název Zelený Babiš a text u fotografie říká: „Česká republika 25. 10. 2013. 

I tito občané páchají vraždu české demokracie. Jedou v den voleb na chaty.“ 

„…V opuštěném městě zůstaly jenom příšery…“ upozorňuje text u rozpadlého hradu. 

„Stát jsem já,“ prohlašuje bradavičnatý Miloš Zeman. „…Milošaurus…“ vysvětluje 

vypravěč. 

„UÁÁÁÁ…Obcházím Evropou!“ prohlašuje Vojtěch Filip v močálu a vypravěč dodává: 

„…strašidlo komunismu…“ Drobná cedulka ve spodní pravé části ukazuje směr „Kampa 

Čertovka“. 

Okřídlený Tomio Okamura křičí: „Kamikadzééé!“ šipka směrem k postavě vysvětluje: 

„Okamůra“. 

Další viněta nese štítek: „Na hřbitově:“ a obrázek dále obsahuje dvě šipky: první míří k 

lístkům a říká: „Volební lístky“, druhá ke krabici: „Voleb. urna“. 

Viněta s krvavou srážkou politiků má kromě vizualizovaného slova „KŘACH!“ bublinu 

se slovy: „Naše hlavy..!“ 

Následující viněta slova neobsahuje – pouze výmluvný kříž nad ležícími politiky. 

„Když tu…“ ozývá se vypravěč znovu na deváté vinětě, na níž Zelený Raoul se 

zdviženým prstem pronáší: „Ne…! Vy holenkové, teď to tady povedu já! Povedu stát 

jako firmu…“ 

Děvčata na desáté vinětě se pouze usmívají na diváka. Promluvová bublina Raoula 

z jedenácté viněty ukazujícího k ženám však zasahuje částečně i k nim: „Tohle jsou 

píchačky. Vy si v sedm ráno píchnete a pak…“ 

„…si zazpíváte firemní hymnu:“ doplňuje bublina na dvanácté vinětě. Mezi trubkami a 

komíny se tlačí druhá promluvová bublina s mnoha zobáčky, jež psacím písmem 

parodizuje národní hymnu: „Kde úkol můj… kde úkol můj…“ Plakát s Babišem 

s tykadly říká: „Zelený Babiš Česká republika s.r.o.“ Na jedné ze stěn továrního 

prostoru vidíme část nápisu: „Hl. vchod opuštění firmy se trestá smrtí.“ 
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Poslední viněta, jež nese pouze text, prohlašuje: „Potvrzeno! Andrej Babiš je skutečně 

z jiné planety.“ 

I v případě Zeleného Raoula z roku 2013 můžeme konstatovat, že smyslu tohoto 

příběhu lze porozumět i bez textu. Ve větší části komiksu identifikujeme dominanci 

obrazového kódu. Dominance textu se vyskytuje pouze na vinětách devět a jedenáct 

(potažmo deset) a v posledním rámečku, u kterého se však, vzhledem k tomu, že vinětu 

tvoří pouze text, stěží jedná o komplexní komunikát. V harmonii jsou textový a 

ikonický kód jen na první, fotografické vinětě, kde text plynule rozvíjí informaci 

získanou ze snímku, a na vinětě předposlední, kde obraz továrny doplňuje „zvuk“ 

firemní hymny.  Na šesté vinětě pak lze vysledovat vztah substituce kódů, když štítek 

s produkční funkcí informuje: „Na hřbitově:“ přičemž divák sleduje scénu, jež se 

očividně odehrává na hřbitově. Výroky, které na vinětách tři, čtyři a pět hlásají politici, 

mají funkce ryze dramatické a realistické, jejich obsah pro příběh nehraje žádnou roli. 

Viněta sedmá funguje jako šev mezi sousedními obrázky, jakkoliv bublina se slovy: 

„Naše hlavy..!“ je vzhledem k obsahu osmého výjevu s kaluží krve naprosto 

redundantní. 
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2.2.2 Hana a Hana 

Vedle Zeleného Raoula vycházel v týdeníku Reflex v letech 2002–2008 komiks Hana a 

Hana. Jeho scenárista Miloš Čermák uvádí, že předlohou pro Hanu a Hanu mu byl 

slovenský internetový komiks Jana a Jana (Čermák, Gašparec, 2004). Výtvarné 

provedení komiksu měl na starosti slovenský architekt Miloš Gašparec. Během roku 

2009 se pak komiks objevoval na zpravodajském serveru idnes.cz.  

Hana a Hana vycházely v Reflexu šest let a nelze mluvit o striktním umístění tohoto 

komiksu v rámci periodika. Z pravidla se objevoval v jeho druhé polovině, dlouhou 

dobu v rubrice Bar, často u spodního nebo u horního okraje stránky. Obvykle navíc 

komiks čítá čtyři viněty nepravidelného tvaru, které dohromady tvoří obdélník.  

Tereza Drahoňovská ve své diplomové práci uvádí rozhovor s bývalým šéfredaktorem 

časopisu Petrem Bílkem: „Strip měl původně cílit na mladší generaci a přinést jiný typ 

humoru spojený s moderní formou. ‚Ukázalo se, že ne úplně ladí s médiem. Že ne úplně 

ladí s cílovou skupinou. Mladé by to zajímalo, ale ne v tomto časopise. A za třetí se 

ukázalo, že pro některé čtenáře ty narážky byly příliš jemné a nesrozumitelné, úplně se s 

tím míjeli, nevěděli, o čem to je,‘ poznamenává Petr Bílek (2015: 86).“ 

Příloha č. 8: Analýza 3: Hana a Hana (komiks) 

 

Zdroj: Reflex. Praha: Ringier ČR, 2008, č. 06. s. 48. ISSN 0862-6634. 
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Předmětem analýzy bude příběh z posledního roku, kdy se komiks Hana a Hana 

v Reflexu vyskytoval, tedy z roku 2008, konkrétně z čísla šest. 

2.2.2.1 Denotace komiksu Hana a Hana 

Obecně lze komiks Hana a Hana zařadit ke karikaturistické tradici – pozadí vinět bývá 

téměř nulové a samy postavy jsou karikaturami – většina jejich rysů je potlačená, jiné 

jsou naopak zveličené. Pokud bychom hledali i vlivy realistického zobrazování, mohli 

bychom konstatovat, že čtenář občas sleduje Hanu a Hanu z netypické perspektivy a 

dochází zde také k náznakům stínování. Komiks v čísle šest je rozdělen do čtyř 

barevných vinět různých velikostí obdélníkových tvarů. První a zároveň největší viněta 

ukazuje frontální pohled na dvě dívky oblečené ve spodním prádle. Dívka s modrými 

vlasy sedí, druhá, s vlasy červenými, klečí na něčem, co by mohla být postel. V pozadí 

za nimi nevidíme nic než zeleno-oranžovou barvu, snad až na náznak stínu. Na obrázku 

se vyskytují dvě promluvové bubliny, u nichž však schází zobáčky. Pokud budeme za 

druhou vinětu považovat podlouhlý obrázek pod vinětou první, pak tento výjev ukazuje 

detailní záběr tváře dívky s modrými vlasy. Kromě tváře viněta ukazuje dvě 

promluvové bubliny. Na třetí vinětě se pohled přiblížil pro změnu pouze ke klečící 

dívce. Na vinětě vidíme další dvě textové bubliny bez jasného určení původce. Poslední 

viněta nese stejný obrázek jako viněta první – pouze je zmenšený tak, že nevidíme 

domnělou postel a pozadí je jednobarevné. 

2.2.2.2 Konotace komiksu Hana a Hana 

V komiksu převládá jednoduché barevné ladění, které podtrhuje nesložitost postav a 

patrně i jejich konverzace. Principem karikatury je obecně zjednodušení nepodstatných 

prvků spojené se zvýrazněním aspektů pro objekt charakteristických. V tomto světle lze 

dojít k závěru, že Hana a Hana je jedna osoba. Odečteme-li různou barvu spodního 

prádla a jinak barevné a učesané vlasy, jedná se v zásadě o stejnou postavu. V obou 

případech jsou potlačeny veškeré rysy obličeje s výjimkou velkých rudých rtů. 

K potlačení jedinečnosti samozřejmě dochází už jen prostřednictvím stejných jmen 

dívek. Autoři komiksu rozdíl mezi Hanami charakterizují zpravidla jako: „Hana (ta 

modrými vlasy) má modré vlasy“ a „Hana (ta s většími prsy) má větší prsa“
45

.  

Jednotnost Hany je ostatně patrná i v tom, že textové bubliny nemají jasného producenta 
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 Hana a Hana. iDnes.cz [online]. © 2009-12-31 [cit. 2016-04-02]. Dostupné z: 
http://kultura.idnes.cz/hanahana.asp 
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– toho můžeme jen hádat podle blízkosti bubliny k jedné z postav. Tato nerozlišenost 

může znamenat, že Hana má představovat zástupce svého druhu, představu autora o 

pubertálních dívkách. Prvek, který pak vzhledu Hany vládne, je sexuální atraktivita, 

symbolizovaná zmíněnými velkými rudými rty a vyvinutými ňadry. Proklamovaná 

tělesnost zároveň znovu upozorňuje na podstatu dívek, jako jakéhosi kusu ze sériové 

výroby. Lze si v tomto kontextu připomenout i texty Laury Muley o erotizovaných 

obrazech žen, které hrají roli pasivních objektů pohledu aktivních mužů
46

.  

Obě dívky v analyzovaném komiksu sedí (klečí) v poněkud strnulé, ale zároveň 

vyzývavé póze, je ovšem nepravděpodobné, že by jejich póza jakkoliv korespondovala 

s tématem rozhovoru. Dívají se směrem k sobě, předpokládáme tedy, že hovoří spolu. 

Druhá a třetí viněta odkazují ke slovní výměně. První a čtvrtá viněta jsou shodné.  

Dialog, který si Hany vyměnily, tedy na jejich stav neměl žádný účinek, na jeho konci 

sedí stejně jako na začátku. Pozadí, výraz ve tváři ani případný pohyb tedy divákovi 

obrazové složky komiksu nepřinesou žádná vodítka k obsahu konverzace, a je tak nutné 

zaměřit se na rovinu lingvistickou. 

2.2.2.3 Lingvistická rovina komiksu Hana a Hana 

Komiks nese název Hana a Hana o miss. Černý rámeček nad první vinětou říká: „Včera 

dávali v televizi volbu miss.“ „Fakt?“ reaguje jedna z Han, soudíme, že ta, která má 

červené vlasy, neboť je k ní bublina o trochu blíže. „Hm, matčin přítel to sledoval,“ 

odpovídá pravděpodobně postava s modrými vlasy. 

U detailního záběru na bezvýraznou tvář stojí v bublině napsáno: „Když to skončilo, tak 

se rozčiloval…“ „…že podobný soutěže podporujou úpadek hodnot.“ 

„To je klidně možný.“ reaguje klečící dívka na třetí vinětě. „Mně se třeba zdálo, že ta 

holka, co vyhrála, má dost malý prsa. Určitý hodnoty by měly platit pořád.“ 

A další černý rámeček, tentokrát pod čtvrtou vinětou doplňuje: „Mám ráda, když 

v komiksu řekneme něco fakt chytrýho.“ 

V tomto komiksu lze konstatovat naprostou dominanci textového kódu nad kódem 

vizuálním a s ní spojenou relé funkci textu – ukotvovat zde v podstatě není co. Ikonická 
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rovina komiksu nese vůči konkrétní zápletce jen minimální informaci, viz konotace. 

Pointa příběhu by tak mohla být podobným způsobem vystavěna i pouze pomocí slovní 

výpovědi typu: „Dvě děvčata si povídají: Včera dávali v televizi volbu miss.“ 
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2.2.3 Alois Nebel  

Komiks Alois Nebel vycházel nejprve mezi lety 2003–2005 knižně v trilogii Bílý potok, 

Hlavní nádraží a Zlaté hory, od roku 2005 pak tento obrazový seriál s podtitulem Na 

trati jeho tvůrci – scenárista a spisovatel Jaroslav Rudiš a Jaromír 99, vlastním jménem 

Jaromír Švejdík, kreslíř a zpěvák – publikovali nejprve v příloze časopisu Reflex Ex a 

v roce 2007 pak v týdeníku Reflex samotném. V příloze Ex pak až do jejího zániku 

nahradil místo Aloise Nebela komiks Pandemonium autorů Džiana Babana a Vojtěcha 

Maška. V diplomové práci se zabývám pouze Aloisem Nebelem z roku 2007, neboť jen 

v této době byl skutečně součástí periodika samotného, a nikoli obsahem po přechodnou 

dobu vycházející přílohy.  

Helena Diesing označuje knižní příběhy Aloise Nebela jasně nejúspěšnějším českým 

komiksem prvních let 21. století, který si dokázal získat masovější pozornost publika i 

médií. „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 (2012: 46).“ 

Časopisové stripy Na trati
47

 však Diesing hodnotí pouze jako odvar exponovaného 

materiálu (ibidem).  

Komiks Alois Nebel publikovaný v Reflexu bývá rozdělen do čtyř čtvercových vinět, 

které však netvoří pás jako ve stripu, ale dva řádky. Pod vinětami je zpravidla připojen i 

text a komiks se tak blíží komentovaným příběhům. Nebel je navíc po vizuální stránce 

z pohledu Witkova dělení patrně nejrealističtějším z komiksů uveřejňovaných v Reflexu. 

Jeho barevná škála je sice omezena pouze na černou a bílou, zato však viněty mívají do 

určité míry propracované pozadí a setkáváme se i se stínováním. Jednotlivým postavám 

jsou navíc vlastní spíše realistické, nežli karikaturistické vzhledové rysy. 
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 Stripy z Reflexu vyšly rovněž v souborném knižním vydání v nakladatelství Labyrint. Alois Nebel dostal 
dokonce i divadelní a filmovou podobu. 
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Příloha č. 9: Analýza 4: Alois Nebel (komiks) 

 

Zdroj: Reflex. Praha: Ringier ČR, 2007, č. 12. s. 70. ISSN 0862-6634. 

2.2.3.1 Denotace komiksu Alois Nebel 

Do analýzy je zařazen příběh z 12 čísla, které v roce 2007 vyšlo. Tradičně je komiks 

zařazen až ke konci týdeníku, za kulturní rubrikou. Děj se jako obvykle skládá ze čtyř 

čtvercových vinět. Kresba je založena na výrazné lince a plochách černé a bílé barvy. 

Na první vinětě vidíme tři postavy sedící u stolu, na němž stojí půllitr piva. Oknem lze 

zahlédnout náznak krajiny. Na druhé vinětě spatří divák dva muže hrající stolní hokej, 

hru sledují tři přihlížející. Třetí obrázek ukazuje dva hokejisty – patrně postavičky ze 
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hry, v tom případě se jedná o detailní záběr. Obrázek má zvláštní styl perspektivy. 

Poslední část zobrazuje dvě ženy pózující s třásněmi v rukou vedle stolu s hokejisty a 

hrajících mužů. 

2.2.3.2 Konotace komiksu Alois Nebel 

Pokud se podíváme na komiks jako celek, můžeme si všimnout výrazného rozdílu 

v návaznosti vinět oproti např. komiksu Hana a Hana. Zatímco viněty příběhu Čermáka 

a Gašparce vykazovaly jakousi nehybnost, viněty Aloise Nebela se naopak posunují 

časem i prostorem, připomínají prohlížení fotoalba. Jejich barevné provedení, kde bílá 

vystupuje z černého pozadí, vyvolává dojem vzpomínek, které ve formě útržků 

nekontrolovatelně vyvstávají v mysli. 

Alois Nebel – poznáváme jej podle charakteristického kníru, hranatých brýlí a uniformy 

výpravčího – sedí u stolu s Wachkem – tohoto identifikujeme podle drsných rysů: 

neoholené brady, silné šíje, cigarety v koutku úst a čapky – a se třetí postavou, která je 

k divákovi zády. Podle půllitru na stole a stolního hokeje v popředí lze předpokládat, že 

děj se odehrává v hospodě. Na obrázek pohlížíme z frontální perspektivy, ale z určité 

vzdálenosti, jako bychom byli spíše usazeni u vedlejšího stolu a od něj skupinku 

pozorovali. Alois Nebel něco říká a Wachek ho poslouchá. 

Nebelova řeč se možná týkala stolního hokeje, vzhledem k tomu, že na druhé vinětě ho 

již s Wachkem hraje. Čtenář komiksu se ocitá v roli jednoho z diváků zápasu tím, že je 

umístěn za Nebelovo rameno. Muži jsou plně soustředěni na hru. Wachek se mračí, což 

můžeme vztáhnout buďto na jeho hluboké soustředění nebo k možnosti, že prohrává. 

Wachek má navíc vyhrnuté rukávy – do hry jde s plným pracovním nasazením. 

Nebelovy emoce jsou, vzhledem k tomu, že stojí zády k nám, hádankou. Oba muži 

mluví. 

Další viněta je detailním záběrem na dvě postavičky ze hry. Zdá se, jako bychom se na 

tmavého hráče se slovenským národním znakem dívali spíše zespodu, zatímco na hráče 

světlého z ptačí perspektivy. To lze vysvětlit buďto tak, že slovenský hráč upadl do 

cesty soupeři, nebo se jedná o velmi dynamický záběr, který v zájmu naznačení rychlé 

akce záměrně narušuje logiku zobrazení. Toto vysvětlení by mohlo podporovat i 

rámování obrázku, které necitlivě, avšak dynamicky ořezává hlavu slovenského 

hokejisty. 
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Pózu dvou žen z poslední viněty si můžeme spojit s tzv. roztleskávačkami, které 

povzbuzují sportovce při jejich výkonu. Zde ovšem povzbuzují buďto pouhé figurky, 

nebo jejich soustředěné vodiče, jejichž tváře jsou rovněž zachyceny na stranách viněty. 

Ať tak či tak, roztleskávačky svou přítomností jednak podtrhují skutečnost, že pro 

Wachka a Nebela je hra „jako skutečná“ a vrcholně napínavá, jednak právě tímto 

zdůrazňováním do série vnáší humorný prvek založený čistě na obrazovém vyprávění. 

2.2.3.3 Lingvistická rovina komiksu Alois Nebel 

Komiks nese název Hokej v hlavě. Alois Nebel na první vinětě říká: „Tak ať nám to 

dneska klouže,“ a vypravěčův hlas začíná: „Hokej nevynalezli ani v Kanadě, ani ve 

Finsku. A už vůbec ne v Praze, kde se furt tváří, že vymysleli úplně všechno. Hokej se 

totiž narodil v našem divokém sudetském kraji, na Mechovém jezírku, co zamrzá na 

jedenáct měsíců v roce.“ 

„Wachku, to byla hra vysokou holí!“ upozorňuje Nebel zády k divákovi. „Sere pes,“ 

odpovídá Wachek. „Aby v té zimě chlapům neruplo v kouli, začali se po jezírku honit 

s mamutími kostmi za zamrzlou koňskou koblihou. A bylo to. Byl hokej. Strkanice u 

mantinelů. Monokly. První zlomeniny. Nadávky. Ale také grog a pivo v kelímku.“ 

„Ti řikám, že to byl krosček!“ vykřikuje jeden z mužů. „Na památku oné slavné chvíle 

pořádáme každý rok v nádražce mistrovství světa. Protože se ale lidé bojí vlkodlaků, 

nikdo k nám nikdy nepřijde. A tak hrajeme za všechny národy sami. Občas se chytneme 

pod krkem kvůli faulu, ale jinak nádhera.“ 

„Lojzíku, nehoň se tolik, víš, že máš tlak,“ upozorňuje paní Květa během povzbuzování 

hráčů. „Jen z toho míváme pěkný hokej v hlavě. Být chvíli polský brankář, český útočník 

nebo vatikánský obránce je záhul na svaly i na mozek. Ale co bychom my, Sudeťáci, pro 

svět neudělali. Navíc, když máme tak krásné fanynky. A pivo v ruce.“ 

Promluvové bubliny mají v tomto případě převážně realistickou, dramatizační a 

rytmickou funkci. Zcela naopak postrádají funkci švu, který by čtenáře přenášel z jedné 

viněty do druhé. Rozsáhlé textové komentáře pod vinětami obrazovou složku situují 

téměř do role ilustrace. Vypravěčovy komentáře v první části příběhu navíc připomínají 

McCloudovy paralelní kombinace textového a vizuálního kódu, kdy se tyto dvě složky 

příliš neprolínají. 
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2.2.4 Bubliny  

V týdeníku Reflex nalezneme poměrně rozsáhlou vizuální 

složku čítající kromě komiksů kreslené vtipy, ilustrace a 

samozřejmě fotografie. Během roku 2009 se na stránkách 

Reflexu začal objevovat drobný komiksový strip Bubliny 

kreslený Markem Doušou. Doušovy kresby se sice 

v časopise vyskytují i na mnoha jiných místech 

v předchozích i následujících letech, jedná se však 

zpravidla o ilustrace k uveřejněným textům. Pouze mezi 

lety 2009 až 2013 nese tento strip vlastní jméno a je 

publikován na tradičním místě: nejčastěji na straně čtrnáct, 

případně na jedné ze sousedních sudých stránek, na levém 

či spodním okraji strany. 

Příloha č. 10: Analýza 5: Bubliny (komiks) 

Zdroj: Reflex. Praha: Ringier Axel Springer Media AG, 2012, č. 48. s. 14. 

ISSN 0862-6634. 

K analýze byl vybrán komiks z listopadového, 48., čísla 

roku 2012. Strip je umístěn na levém okraji čtrnácté 

strany. Jako obvykle sousedí s rubrikou O čem se mluví, 

v níž bývá rozebírána některá, z pohledu Reflexu, zásadní 

událost uplynulého týdne. Strip Marka Douši ji zpravidla 

určitým způsobem tematizuje. V čísle 48 je na tomto místě zpráva o víkendovém 

summitu EU o rozpočtu Evropské unie pro léta 2014 až 2020 s titulkem Ohlodaná 

eurokost. 

Bubliny nepochybně spadají do karikaturistického proudu komiksu, jak jej popisuje 

Joseph Witek, a to se vším všudy. Jejich kresba je vždy zcela schematická, založená na 

lince, nepozorujeme snahu o vykreslení trojdimenzionálního prostoru, zpravidla se zde 

nemění perspektiva ani vzdálenost diváka od objektu pozorování apod. 

2.2.4.1 Denotace stripu Bubliny 

Strip se skládá ze tří vinět téměř čtvercového tvaru. Obrázky ohraničuje silný černý 

rám. Na první pohled je evidentní, že všechny tři výjevy jsou naprosto identické. Jedná 
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se o visící lebku oblečenou v dlouhé košili. Na obrázku naprosto chybí jakékoliv 

pozadí, lze si pouze všimnout cedulky v levém dolním rohu každé z vinět. Cedulka nese 

text, kterému však na této rovině analýzy nevěnujeme pozornost. 

2.2.4.2 Konotace stripu Bubliny 

Jednoduchá, až dětská linka, kterou je strip kreslen, připomíná naivní pohled na svět, 

potažmo na událost, ke které se vyjadřuje. Barvy viněty – černá a bílá – korespondují 

s obrázkem, v němž spatřujeme patrně smrtku. Silný černý rám ohraničující bílý prostor 

v souvislosti se smrtkou vyvolává dojem pohledu na parte. Na třech vinětách vidíme 

stále stejný obrázek, což si lze spojit s neměnností a dlouhodobostí. Smrtka je očividně 

oběšená, a jedná se tak o absurdní zobrazení – smrtka jakožto bytost, která přináší smrt, 

nemůže zemřít, neboť její smrt by vyžadovala přítomnost smrtky. Pokud na možnost 

mrtvé smrtky přistoupíme, je otázkou, zda si tento stav způsobila sama, nebo za něj nese 

odpovědnost někdo druhý. To nás přivádí ke škále úvah – od společnosti, která se 

vyhýbá tématu smrti, přes apokalyptické výjevy, v nichž už na Zemi nezbyl žádný život, 

což smrtku připravilo o smysl existence až po přemožení emocemi spjatými s její prací. 

Očividně nemá smysl hádat, neboť kresba nám žádná jiná vodítka než textovou složku 

nenabídne. 

2.2.4.3 Lingvistická rovina stripu Bubliny 

Cedulka s textem nese jediné slovo, jímž je „Brusel“. Text ve spodní části poslední 

viněty dodává: „* Kde nic není, ani smrt nebere.“ Slovo Brusel v tomto případě funguje 

jako relé, prostředí, v němž se výjev odehrává, není bezejmenná – jakákoliv – krajina. 

Je to Brusel, hlavní město Belgie a zároveň sídlo evropských institucí. V Groensteenově 

teorii bychom mohli hovořit o funkci produkční. Slova: „* Kde nic není, ani smrt 

nebere,“ naopak fungují spíše jako ukotvení jednoho z výkladů, které se v tomto 

případě nabízejí. Obecně lze konstatovat dominanci textového kódu – „Brusel: Kde nic 

není, ani smrt nebere,“ by např. mohl být smysluplný titulek komentáře k dění na 

summitu. Obrázek zde funguje spíše jako vtipné zpestření této průpovídky. Celý komiks 

navíc dává smysl pouze v případě, že jsme viděli zprávu, která stripu na stránce sousedí. 
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2.2.5 Shrnutí 

Časopis Reflex je po roce 2000 na komiksový materiál poměrně bohatý, zvláště pak ve 

druhé polovině prvního desetiletí, kdy se v tomto týdeníku vyskytovaly hned tři 

komiksy. Pokud bychom mezi těmito obrazovými seriály měli nalézt určitou spojitost, 

lze říci, že se s výjimkou Zeleného Raoula jedná o komiksy více či méně založené na 

dominanci textového kódu – zvláště v případě komiksů Hana a Hana a Bubliny. Pointa 

stripu Bubliny a komiksu Zelený Raoul je pak zásadně spjata s čtenářovým povědomím 

o společenském kontextu doby, v níž daný obrazový příběh vyšel. Zelený Raoul navíc 

plní předsevzetí časopisu nabízet kontroverzní materiály. O Haně a Haně a Aloisi 

Nebelovi lze říci, že jsou svým tematickým záběrem více nadčasové, jakkoliv samotné 

příběhy jsou značně odlišné: komiks Hana a Hana je hlavně odrazem pohledu autorů 

Čermáka a Gašparce na pubertální generaci, zatímco Alois Nebel čtenáře přivádí mezi 

obyvatele vesničky v Sudetech, do světa, který je celým svým fungováním daleko 

vzdálený světu, který existuje v Praze. 

Pokud si vzpomeneme na Witkovo dělení komiksu s původem v karikatuře a obrazové 

příběhy, jež vycházejí z realistického zobrazování, můžeme také říci, že komiksy 

publikované v týdeníku Reflex jsou vesměs potomky karikatury. Pouze Alois Nebel se 

svým stylem kloní spíše k tradici realistické. 

Zajímavý je na druhou stranu rozptyl formální roviny publikovaných komiksů – mezi 

komiksovou stranu, již tvoří Zelený Raoul a komiksový strip Bublin bychom mohli 

vložit Aloise Nebela jako jakousi komiksovou „polo-stranu“ a Hanu a Hanu jako spíše 

rozšířený komiksový strip. Také samotný kresebný styl jednotlivých autorů je značně 

odlišný, zatímco Štěpán Mareš využívá prvků karikatury, které v pozdějších letech 

rozšiřuje o poněkud experimentálnější prvky, jako je zapojování fotografických 

materiálů do příběhu, Marek Douša se ve své práci pro Reflex drží velmi jednoduché, až 

naivní linky. Práce Jaromíra Švejdíka pak přináší v českém komiksovém prostoru do té 

doby naprosto nevídaný přístup blízký např. stylu Franka Millera. Stylový i obsahový 

rozsah komiksů publikovaných v Reflexu se konečně zrcadlí i v jejich zařazení v rámci 

periodika. Zelený Raoul je v týdeníku tím téměř prvním, co čtenář periodika spatří. 

Bubliny bylo možné nalézt u aktualit v první polovině časopisu, komiksy Hana a Hana 

a Alois Nebel byly naopak řazeny do poloviny druhé, např. ke zprávám z oblasti nových 

technologií nebo kultury. 
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2.3 Analýza komiksů v týdeníku Respekt  

Předchůdce Respektu Informační servis začal vycházet těsně po sametové revoluci 21. 

listopadu 1989 spojením redakcí samizdatových časopisů Sport a Revolver Revue. 

Webové stránky, které byly vytvořeny k 25. výročí založení časopisu Respekt, 

k Informačnímu servisu poznamenávají, že ve dnech po 17. listopadu „byla zapotřebí 

každá pravdivá informace, která prolamovala blokádu oficiálního tisku a pomáhala 

lidem orientovat se v často nepřehledné situaci. Jak se doba vyvíjela, měnila se plynule i 

tvář našeho listu, a to ve prospěch komentovaného zpravodajství, tematických článků, 

reportáží a rozhovorů – postupně získávala rysy časopisu.“
48

  

Se zaměřením na komentářovou žurnalistiku a s ideou ucelenější grafické koncepce tak 

redakce opustila spíše provizorní název Informační servis a 14. března 1990 vyšlo první 

číslo časopisu Respekt – název měl odkazovat jednak k přání redakce získat si respekt 

mezi čtenáři, jednak k myšlence projevovat respekt vůči názorům, „které si svou 

povahou, pravdivostí a upřímností respekt zasluhují.“
49

  

Téměř od počátků tohoto periodika provázejí Respekt kresby Pavla Reisenauera. 

Obrázky na titulních stranách, které tento autor vytváří, se pravidelně umisťují 

přinejmenším v užším výběru soutěže Unie vydavatelů Časopis roku v sekci Obálka 

roku
50

. Komiks týdeník Respekt pravidelně publikuje až od roku 2008. 

                                                 
48

 Časová osa. 25 let Respektu [online]. © 2016 [cit. 2016-04-03]. Dostupné z: 
http://www.25respekt.cz/osa/ 

49
 Ibidem. 

50
 Časopis roku. Unie vydavatelů [online]. © 2013 [cit. 2016-04-03]. Dostupné z: 

http://www.unievydavatelu.cz/cs/unie_vydavatelu/casopis_roku 
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2.3.1 Alois Nebel 

Komiks se v časopisu Respekt začíná objevovat od roku 2008. Prvním stripem je již 

nám známý Alois Nebel. Komiksy se zpravidla objevují v zadní části periodika, obvykle 

u vnějšího okraje pravé stánky. Do analýzy byl zařazen strip z devátého čísla roku 2008. 

Příloha č. 11: Analýza 6: Alois Nebel (komiks) 

Zdroj: Respekt. Praha: Respekt Publishing, a. s., 2008, č. 09. s. 55. ISSN 

0862-6545. 

2.3.1.1 Denotace stripu Alois Nebel 

Strip čítá čtyři viněty, všechny mají čtvercový tvar a jsou 

za sebe řazeny vertikálně. Jejich barevné ladění se skládá 

ze tří tónů: černé, šedé a bílé. Linky jsou provedeny 

širokými nepřerušovanými tahy. Stejně jako u Aloise 

Nebela z Reflexu lze říci, že se tento komiks pohybuje 

vzhledem ke stínování a propracovanému pozadí 

v realističtějším módu komiksové tradice. Na druhou 

stranu příběh v tomto případě sledujeme z frontálního 

úhlu pohledu a ani perspektiva se při čtení komiksu nijak 

zásadně nemění. 

Vidíme také, že tento komiks doznal určitých změn 

oproti své verzi v Reflexu: vertikální řazení a třetí 

barevný tón. I v Respektu si nicméně komiks ponechal 

rozsáhlejší textové komentáře k vinětám. 

Na první vinětě vidíme dva muže, kteří se na sebe dívají 

a 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 pozadí jsou naznačeny 

bílou barvou dva mraky. Na druhé vinětě se muž 

s cigaretou přesunul k jinému společníkovi, člověku 

oblečenému v uniformě. Dvojice k nám stojí z profilu a 

dívá se na muže třetího, který k divákovi stojí téměř 

zády. Tento člověk nosí zástěru a ruku, v níž svírá nůž, 
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má napřaženou k tělu prasete visícímu shora obrázku. Napůl rozříznuté prase odděluje 

přihlížející od muže s nožem. Podle absence bublin zde nikdo nemluví. V levé části 

třetího 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. Žádnou bublinu okolo něho nevidíme. V pozadí si všímáme dveří 

a obrázku na stěně. Na posledním obrázku vidíme tři muže sedící u stolu. 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 porážce prasete. Všichni tři se opírají o stůl a 

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

strukturu dřevěného ostění. 

2.3.1.2 Konotace stripu Alois Nebel 

Z první viněty vidí divák polocelek, což jej jistým způsobem staví do role přímého 

účastníka rozhoru dvou mužů. To, že jsme tak blízko nás jistým způsobem vtahuje do 

problému, který postavy řeší. Wachek má jako obvykle drsný vzhled, který evokuje 

cigareta v koutku úst, strniště vousů, hluboká vráska okolo úst i široký krk, jakkoliv 

široký krk by mohl poukazovat i na blahobytnost. A opět je tento znak potrhován 

dalšími, například Wachkovým bílým límečkem. Podle vlnky obočí usuzujeme, že muž 

se zlobí nebo má starosti. Copy druhého muže prozrazují jeho nezájem o konvence. 

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 vložený kapesníček stejného vzoru jako mají mašle na jeho 

copech i kravata, tušíme spíš, že sebejistota se odvíjí od finanční nezávislosti. Zároveň 

nám sladěný vzor může napovídat i cit pro estetiku. Na rozdíl od Wachka se také druhý 

muž nezdá drsný a upracovaný, vrásky okolo očí spíše signalizují veselou povahu. 

Scéna na druhé vinětě je otevřená přímo na prase, které svou bělostí poutá ještě více 

pozornosti. Tento obrázek divák sleduje z větší vzdálenosti. Wachek sleduje spolu 

s Aloisem Nebelem porážku prasete, a je tak možné, že jeho starosti z první viněty se 

týkaly právě porážky. V muži s nožem bezpečně rozpoznáváme řezníka, má všechny 
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rysy, které má stereotypní zobrazení řezníka 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. Wachek ovšem 

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

které poukazovaly na jeho blahobytnost, bychom se mohli domnívat, že prase patří 

jemu. 

Alois Nebel oblečený ve své obvyklé drážní uniformě sedí na třetím obrázku u stolu a 

podle úchopu předpokládáme, že pije skleničku alkoholu. Soudě podle jeho pohledu 

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, jsou 

účes, který bychom očekávali spíše u ženy, hladká tvář a konečně i domácí prostředí, 

které symbolizuje obrázek na stěně. Mísa s jitrnicemi na stole funguje jako míra času – 

soudíme-li, že jitrnice jsou z prasete, které porcoval řezník, musí tento výjev spadat do 

doby přibližně několik hodin po druhé vinětě. 

Protože i na posledním obrázku nalézáme postavu Aloise Nebela, situujeme jej 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 – 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 výčepu. 

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. Kněz i Nebel se dívají na Wachka, jenž je k nám zády, a je možné, že 

právě on pronáší přípitek. 

2.3.1.3 Lingvistická rovina stripu Alois Nebel 

Podobně jako tomu bylo u Aloise Nebela v Reflexu, ani zde nedostáváme z vizuální 

složky příliš konsistentní představu o příběhu, který nám má být sdělován. I zde se 
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pohybujeme časem i prostorem velkými skoky a je pravděpodobné, že i zde bude obraz 

hrát hlavně ilustrační roli. 

Strip nese název Řezník z Vídně a tato první informace je poněkud překvapivá – to že 

řezník je v tomto komiksu zásadní postavou, z obrazové složky není patrné. 

„Zlomená haksna,“ říká Wachek na první vinětě svému společníkovi. 

„Tak já volám do Vídně,“ reaguje okamžitě muž s copy. 

Vypravěčův hlas začíná na druhé vinětě: „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.“ 

„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…“ pokračuje vypravěč na třetím obrázku. 

Žena na třetí vinětě Nebelovi říká: „Alois, řekla jsem jen jednu.“ 

„…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,“ dokončuje vypravěč. 

„Na příští zabijačku,“ pronáší Nebel u stolu. 

„Sere pes,“ odpovídá Wachek. 

I v tomto případě lze textovému kódu přisoudit dominanci nad složkou ikonickou. 

V některých momentech se opět setkáváme s případem, který McCloud označuje jako 

paralelní kombinace, kdy spolu text a obraz nijak nesouvisí. Na druhou stranu bez 

obrazové složky by text nemohl nabýt ironického relé např. ve chvíli, kdy je divákovi 

ukázán typizovaný, téměř ladovský řezník, o němž se z textu dozvíme, že je vegetarián. 

Textové bubliny z první viněty mají hlavně funkci švu. Na třetí a čtvrté vinětě se jedná 

spíše o funkci realistickou a dramatickou. 
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2.3.2 Get Busy 

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

vystřídal stripy o Aloisi Nebelovi. Get busy pochází z dílny kreslíře, scenáristy a 

ilustrátora Filipa Škody. K analýze byl vybrán strip ze čtvrtého čísla roku 2010. 

Příloha č. 12: Analýza 7: Get busy (komiks) 

Zdroj: Respekt. Praha: Respekt Publishing, a. s., 2010, č. 04. s. 65. ISSN 

0862-6545. 

2.3.2.1 Denotace stripu Get busy 

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 tenkou 

linkou – pro bílé plochy slouží Škodovi bílý podklad 

papíru. K vykreslení stínů nepoužívá barvu plošně, ale 

techniku šrafování. První analyzovaný strip má tři 

viněty řazené vertikálně. 

U stripu Get busy se sice místy setkáváme se 

stínováním, většina ostatních prvků obrazu – 

zobrazena je obvykle hovořící dvojice ze stejného úhlu 

s karikovanými znaky tváře – však svědčí spíše pro 

potomka karikatury. 

Na první vinětě 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 sáček. Kromě rohu 

pravděpodobně televize vidíme ještě na obrázku 

velikou bublinu, která se muži zdvihá od otevřených 

úst, jejichž koutky směřují dolů. Na druhém obrázku 

vidíme dvojici o něco detailněji, načež mizí pozadí i 

televize v popředí. Muž se otočil k ženě a nová 

bublina naznačuje, že pokračuje v řeči. Žena se dívá mimo něj, v ruce dál drží chipsy, 
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jichž má současně plná ústa. Na poslední vinětě vidíme dvojici stále sedět, tentokrát 

ovšem 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. 

2.3.2.2 Konotace stripu Get busy 

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 je něčím otráven a tento jev, možná odehrávající se 

v televizi, nespokojeně komentuje.  

Rám druhé 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 sousedních dvou. Záběr 

se přiblížil ke dvojici. Víme, že se zde nyní nenachází žádný důležitější prvek, než jsou 

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 nezaujala. 

Na posledním obrázku nacházíme manželský pár opět ve stejné pozici jako na vinětě 

první. Jediná změna, která zde oproti prvnímu obrázku nastala, je přesun do horské 

oblasti a s ním související teplé oblečení manželů. Jejich pohledy přímo před sebe a 

polootevřená, avšak „němá“ ústa vyvolávají dojem, že změnou nejsou příliš nadšeni. 
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2.3.2.3 Lingvistická rovina stripu Get busy 

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. Lingvistická 

rovina ostatně není ve stripu Get busy příliš rozsáhlá, čítá jen dvě promluvové bubliny. 

„Marie, takhle přece nemůžeme pořád žít,“ prohlašuje muž zíraje na televizi.  

„Co kdybysme jeli na hory?“ pokračuje na druhé vinětě. 

V tomto stripu plní text pouze funkci ukotvení a obrazový kód má jasnou dominanci 

nad kódem textovým. Strip by se snad dokonce obešel i bez explicitního textového 

doprovodu, např. pokud by se na první vinětě muž nespokojeně rozhlížel po pokoji, aby 

tak zdůraznil svou nelibost vůči společnému stylu života. Promluvové bubliny tak sice 

netvoří relé, podílejí se však alespoň na funkci reálnosti, dramatičnosti a u druhé viněty 

také na roli švu v tomto komiksovém stripu. 
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2.3.3 Zen Žen 

Komiks Zen Žen vystřídal v Respektu stripy Get busy během roku 2010 a pravidelně 

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

scenáristka se věnovala graffiti i ilustraci (Kopáč, 2012: 102). Za stripy Zen Žen 

obdržela Geislerová v letech 2011 a 2013 ocenění Muriel v rámci KomiksFESTU pro 

nejlepší komiksový strip
51

. 

Příloha č. 13: Analýza 8: Zen Žen (komiks) 

Zdroj: Respekt. Praha: Respekt Publishing, a. s., 2014, č. 14. s. 73. ISSN 

0862-6545. 

2.3.3.1 Denotace stripu Zen Žen 

Pro analýzu byl vybrán strip z roku 2014 z čtrnáctého 

čísla. Strip je stejně jako předchozí komiksy v Respektu 

složen z vertikálně řazených vinět publikovaných na 

okraji strany v zadní části periodika. 

Komiks Lely Geislerové nabízí směs realismu a 

karikatury: podoba zobrazené dvojice je velmi 

realistická, na druhou stranu si strip vystačí s velmi 

drobnými změnami úhlu pohledu a již po letmém 

prozkoumání soudíme, že je založen hlavně na slovní 

výměně. 

Na první pohled si lze všimnout poměrně temné tonální 

škály, bílou barvu mají pouze textové bubliny a malé 

plochy. 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. Třetí viněta pak záběr otáčí – vidíme ženina záda, 

na nichž je přilepen papír. Všímáme si rovněž, že se 
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 Výsledky cen Muriel 2013. KomiksFEST [online]. © 2015 [cit. 2016-04-11]. Dostupné z: 
http://komiksfest.cz/vysledky-cen-muriel-2013/ 
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muž usmívá a ruku má položenou na cedulce. Text, který papír nese, bychom až po 

analýzu lingvistické analýzy měli nechat stranou. Viněty postrádají rámečky v pravém 

slova smyslu – jednotlivé obrazy se prolínají, a novou vinětu usuzujeme podle 

opakovaného zobrazení dvojice. 

2.3.3.2 Konotace stripu Zen Žen 

Tmavé ladění stripu si lze spojit s intimní atmosférou zobrazené scény a v širším smyslu 

jej snad lze vztáhnout i ke klasickému ženskému, tmavému principu jin. Viněty 

postrádají rámečky a každý nový obrázek částečně překrývá ten původní, jakoby se věci 

odvíjely v rychlém sledu po sobě. Na prvním obrázku poznáváme jakýsi zamilovaný 

pár. Napovídají nám to jasné znaky jako 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, možná i odrazem vodní hladiny. V tom 

případě by se jednalo o záběr ve stylu romantického happy endu, který lze např. vídat 

v dívčích fotorománech.  

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. Nelze přitom patrně pochybovat o tom, že právě on ji ženě 

na záda připevnil – kromě ruky, kterou má na papíru položenou, nás na jeho 

zlomyslnost upozorňuje i mužovo obočí, které je vykresleno podle oblíbeného schématu 

pro šibalské chování, tedy jedno obočí je mírně pozvednuté, zatímco druhé se zdá 

zamračené.  

2.3.3.3 Lingvistická rovina stripu Zen Žen 

Z vizuální roviny příběhu si dokážeme vytvořit určitou představu o zápletce, která však 

bez slovního doprovodu není zcela kompletní. 

„Já myslím, že nám ta pauza prospěla. Že jsme si uvědomili, co chcem, a teď můžeme 

začít znova a líp,“ říká žena a hledí při tom muži do očí.  
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Muž jí na to odpovídá: „Chyběla jsi mi, zlato.“ 

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

kluka,“ prohlašuje žena na druhé vinětě, když muže objímá.  

„To víš, že jo!“ odpovídá jí na to partner na třetím obrázku a dívá se přitom na cedulku 

s nápisem: „Prdim a smrdim,“ kterou ženě právě připevnil na záda. 

Text má v tomto příběhu jak funkci ukotvení, tak relé, neboť napomáhá vypointování 

děje. Můžeme tedy konstatovat, že obrazový a textový kód jsou ve stripu Zen Žen 

v harmonii, neboť pouze společně napomáhají fungování příběhu. Kromě toho textové 

bubliny plní všechny Groensteenem navržené funkce od dramatizace po rytmickou 

funkci, pouze s výjimkou role produkční. 
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2.3.4 Shrnutí 

Stripy v týdeníku Respekt mají poměrně jednotnou podobu: již od roku 2008 jsou jejich 

vertikální sloupce umístěné po pravém – pouze výjimečně po levém – okraji některé ze 

zadních stran časopisu. 

Dalším bodem, který lze označit za společný pro všechny autory a který tentokrát spíše 

záleží na autorském rozhodnutí, 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 barvami nakládá jiným způsobem. Zatímco Jaromír 99 používá bílé plochy 

hlavně pro vymodelování světelných efektů, pro Filipa Škodu je bílá barva hlavně 

podkladem, na němž kreslí. Lela Geislerová zase bílou barvu využívá jen v malém 

měřítku a zaměřuje se spíše na různé odstíny šedé škály. 

Autoři komiksů v Respektu se pohybují v různých bodech na ose karikatura – realismus. 

Nejblíže realistickému zobrazení je Alois Nebel, naopak nejvíce karikaturistických rysů 

vykazuje Get busy. Pokud jde o vzhled postav, lze i strip Lely Geislerové řadit spíše 

k realismu, jakkoliv celkové pojetí stripu – výřezy, perspektiva, dialogy malých skupin 

aktérů – hovoří pro karikaturistickou tradici. 

Pokud jde o vztahy textu a obrazu v rámci komiksového komplexního komunikátu, pak 

i v tomto případě můžeme konstatovat velké rozdíly mezi autory publikujícími 

v Reflexu. U stripu Alois Nebel jsme došli k závěru, že výraznější podíl na tvorbě 

smyslu nese složka lingvistická, neboť řídí obsah celého sdělení. Přesně opačnou situaci 

sledujeme v případě stripu Get busy, kde by se obraz dokonce bez explicitního textu 

dokázal obejít. Nejvíce harmonické spolupůsobení 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. Komiks Alois Nebel je vystavěn na krátkých příbězích a na 

setkávání s postavami z vydané knižní trilogie. Stripy Filipa Škody a Lely Geislerové se 

zabývají spíše nejrůznějšími jevy, které provázejí mezilidské vztahy. A zatímco Get 

busy se zaobírá převážně rodinnými a pracovními nesnázemi, Zen Žen ironizuje spíše 

problémy partnerského soužití. 
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2.4 Analýza komiksů v časopise A2 

Týdeník, od roku 2009 čtrnáctideník A2 vznikl v roce 2005 a orientuje se nejen na téma 

kultury, ale také na společenské dění a politiku, neboť se kulturu snaží, podle slov 

redakce, reflektovat v co nejširších souvislostech a zasazenou do kontextu
52

. Podobně 

jako Reflex přitom zdůrazňuje snahu o vytváření alternativní platformy vůči hlavnímu 

proudu. „[…] Pro A2 píší nejen respektovaní publicisté, literáti, výtvarníci, hudebníci a 

akademičtí pracovníci, ale také aktivisté, začínající autoři, studenti nebo výrazné 

osobnosti společenského a kulturního dění.“
53

 

Časopis A2 se zaměřuje na celou škálu žánrů uměleckých projevů – od literatury a 

výtvarného umění přes divadlo po architekturu. Témata prezentuje ve formě recenzí, 

esejů i rozhovorů. Pokud jde o komiksy v tomto periodiku, je zajímavé, že autory 

obrazových seriálů, jež se v periodiku objevily, lze v zásadě všechny počítat k 

zástupcům Generace nula. 
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 O nás. Informace – A2: Zvíře nikdy nespí [online]. © 2005–2015 [cit. 2016-04-08]. Dostupné z: 
http://www.advojka.cz/informace/o-nas 

53
 Ibidem. 
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2.4.1 Hovory z rezidence Schlechtfreund 

Komiks autorů Vojtěcha Maška a Džiana Babana, výtvarníků zapojených do fungování 

platformy Monstrkabaret Freda Brunolda
54

, se na stránkách časopisu A2 objevuje od 

roku 2005. V letech 2007 a 2008 byly Hovory z Rezidence Schlechtfreund oceněny jako 

nejlepší komiksový strip
55

. 

Stejně jako Zelený Raoul i Hovory z rezidence Schlechtfreund vycházejí 

v analyzovaném periodiku více než osm let, v tomto případě jedenáct, a z tohoto důvodu 

tedy mají být vzorky rozděleny do dvou období. Strip Hovory z rezidence 

Schlechtfreund je však mimo jiné založen na neměnnosti vizuální složky, a proto 

výstupem komparace dvou období může být jedině možná změna stylu složky textové, 

případně by komparace mohla reflektovat proměnu umístění stripu v rámci periodika. 

Denotační a konotační rovina je tedy společná pro vzorky z obou období.  

2.4.1.1 Denotace stripu Hovory z Rezidence Schlechtfreund 

Strip je řazen horizontálně, čítá tři viněty téměř čtvercového formátu. U tohoto komiksu 

můžeme konstatovat rozhraní mezi tradicí karikaturistickou a tou realistickou. O 

návaznosti na realistické zobrazování hovoří propracovanost figur, zejména jejich tváří, 

lehké stínování a vcelku rozlišitelné pozadí vinět. Ke karikatuře se kloníme hlavně na 

základě skutečnosti, že všechny tři viněty tohoto stripu jsou stejné, pointa tedy závisí na 

textové rovině. Tato ztrojená viněta má pouze černou a bílou barvu a frontální záběr, 

jenž obsahuje, ukazuje polocelek. Na obrázku vidíme dvojici mužů, z nichž jeden 

pohlíží na noviny ve svých rukou a druhý člověk svého společníka pozoruje. Za dvojicí 

lze rozlišit náznak shrnovacích dveří a před prvním mužem bychom snad mohli 

rozpoznat psací stůl. 

2.4.1.2 Konotace stripu Hovory z rezidence Schlechtfreund 

Patrně nejvýraznějším rysem tohoto komiksu je skutečnost, že je tvořen jediným 

obrazem, neustále multiplikovaným do mnoha neměnných trojvinětových stripů. Na 

první pohled může toto uspořádání vyvolávat úvahy o nadbytečnosti obrazu, který takto 

                                                 
54

 K dalším aktivitám kreativní platformy Monstrkabaret Freda Brunolda patří např. i komiksová trilogie 
alb Sloni v Marienbadu, Za vším hledej doktora Ženu a Poslední chobotango, animovaný film Radio 
Kebrle nebo komiks Pandemonium publikovaný v časopise Reflex. 

55
 Výsledky cen Muriel 2008. KomiksFEST [online]. © 2015 [cit. 2016-04-11]. Dostupné z: 

http://komiksfest.cz/vysledky-cen-muriel-2008/ 
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pojatý ztrácí vypovídací hodnotu. Na druhou stranu tímto řešením naopak obraz dostává 

prostor k výpovědi o jiných aspektech příběhu, než je případná aktuální změna 

prostředí, mimiky nebo gest aktérů. Takto odvážně pojatý koncept odkazuje k situacím, 

do kterých se lidé stále znovu dostávají, ať už se jedná o denní rutinu nebo o určité 

navyklé vzorce chování, ze kterých se nelze vymanit. Z hlediska komiksu je tato forma 

svým způsobem i extrémní hyperbolou skutečnosti, že postavy komiksu, zvláště pak 

toho „superhrdinského“, zpravidla nikdy nestárnou, což je také jedno z témat, jímž se 

v úvahách o komiksu zabývá Umberto Eco
56

. Hermann Schlechtfreund a Jožka Lipnik 

nikdy nezestárnou o více než jednu minutu, kterou může trvat jejich rozhovor, nikdy se 

nepohnou ze svých míst, stejně jako se Clark Kent a Lois Lane pomyslně nikdy 

nepohnou z místa svého vztahu, neboť by takový krok znamenal příliš silný zásah do 

obsahu komiksu. 

Pokud jde o konotativní rovinu příběhu, můžeme předpokládat, že se děj odehrává 

v soukromí, soudě podle zavřených zatahovacích dveří v pozadí. Divák je k postavám 

poměrně blízko, představuje třetí osobu přítomnou v místnosti a podle toho, jak blízko 

musí tento třetí přítomný sedět, aby ze svých sousedů viděl polocelek, bychom mohli 

soudit, že se jedná o poměrně malý prostor pracovny nebo kanceláře. Hermann 

Schlechtfreund si prohlíží noviny, zatímco Jožka Lipnik na něho hledí. Spisovatel navíc 

sedí na „výhodnějším“ místě tak, že se může opírat o stolek. Na první pohled tak může 

divák dešifrovat, kdo ze zobrazených je privilegovanou osobou. 

Příloha č. 14: Analýza 9: Hovory z rezidence Schlechtfreund (komiks) 

 

Zdroj: A2: Zvíře nikdy nespí. Praha: A2, o. p. s., 2008, č. 19. s. 40. ISSN 1803-6635. 
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 Srov. Mýtus Supermana (Eco: 2007). 
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2.4.1.3 Lingvistická rovina stripu hovory z rezidence Schlechtfreund 

z roku 2008 

Do první části vzorku byl zařazen strip z roku 2008, konkrétně z čísla 19. Je vložen na 

poslední stranu, o prostor se dělí s poutákem na předplatné periodika a s rubrikou 

Ovšem, která obsahuje několik krátkých komentářů z per různých autorů k široké škále 

více či méně na kulturu zaměřených témat. 

„Čas vod času se vynoří votázka, jestli má to věčný schůzování tady s váma a žvanění vo 

vašich mindrácích eště nějakej smysl a jestli by dědys mýho kalibru neudělal líp, kdyby 

se dóle v tom kiosku u Turka nepřihlásil vo pořádnou práci a nezačal tam porcovat ty 

jejich jehněčí bašťousy!“ uvažuje na první vinětě spisovatel Schlechtfreund. 

„Víte, že podobný happening bych nadšeně uvítal, pane Hermanne! V tom gyrosu bych 

pak pochopitelně byl každodenním hostem a přes pult vám podával ubrouskový román 

na pokračování!“ odpovídá novinář Lipnik. 

„Tak halt, nikam! Přesvědčils mě, zůstáváme tady!“ reaguje na Lipnikovo prohlášení 

Schlechtfreund. „Jistě, o čem byla řeč?“ uzavírá konverzaci Jožka Lipnik. 

Příloha č. 15: Analýza 10: Hovory z rezidence Schlechtfreund (komiks) 

 

Zdroj: A2: Zvíře nikdy nespí. Praha: A2, o. p. s., 2012, č. 26. s. 40. ISSN 1803-6635. 

2.4.1.4 Lingvistická rovina stripu hovory z rezidence Schlechtfreund 

z roku 2012 

Pro období 2011–2015 byl zvolen strip z čísla 26 z roku 2012. Komiks je umístěn 

v horní části poslední strany, na níž rovněž nalezneme rubriku Eskalátor, která se svým 

zaměřením podobá seriálu Ovšem z předcházejícího období.  
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 „Pane Hermanne, rozhodl jsem se. Dohnala mě k tomu doba. Končím s psaním. 

Seriózně zvažuji prostituci. Jsou to rychlé peníze, a když je člověk opatrný, nic se 

nemůže…“ začíná rozhovor Jožka Lipnik. 

„Správný rozhodnutí, šajse! Život je krátkej a ojra se musej točit!“ reaguje Hermann 

Schlechtfreund. 

„Vobvolám pár přátel. Jsou to vobyčejný, slušný chlapi, rádi se pobavěj,“ pokračuje 

spisovatel. 

„Ale pane Hermanne, já… myslel jsem nájemné psaní pro bulvár!“ vysvětluje novinář. 

„A ták! Kajn štres, pane Jožko, řeknu jim, že ste umělec, ať sou na vás hodný.“ 

„Děkuji.“ 

Lingvistická složka má v obou případech (a obecně řečeno v případech všech u takto 

provedeného stripu) funkci relé a textový kód má dominanci nad kódem vizuálním. 

Promluvové bubliny plní v obou případech hlavně funkci realistickou, rytmickou a 

funkci švu. Téma rozhovoru je v zásadě stejné – v obou případech se jedná o parodii na 

intelektuální rozhovory mezi novinářem a umělcem, kde humornost stripu spočívá ve 

střetu zemitého slovníku spisovatele – proloženého velmi osobitým výrazivem 

obsahujícím jak neologismy, tak německé slovní obraty – se zdvořilým, téměř naivním 

projevem novináře. 

Komiks mimo to zaujímá tradiční místo na poslední straně periodika a má také stálého 

„souseda“ – rubriku s krátkými komentáři k aktuálnímu dění. 
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2.4.2 Yellyman 

Ve druhé polovině roku 2006 zjevně Ádvojka zkoušela experimentovat s druhým 

komiksem, zařazeným na začátek časopisu do rubriky s kulturními tipy. Po vyzkoušení 

tří různých komiksových stripů však na konci roku 2006 od ideje druhého stripu 

redakce upustila. Prvním pokusem v tomto duchu byl ve 32. čísle Yellyman, strip 

kreslíře a ilustrátora Karela Jerieho. Jeho strip se v časopise A2 objevoval až do 40. čísla 

stejného roku. 

Do analýzy byl zařazen strip z 35. čísla, na třetí straně zaujímal pozici u horního okraje. 

Příloha č. 16: Analýza 11: Yellyman (komiks) 

 

Zdroj: A2: Zvíře nikdy nespí. Praha: A2, o. p. s., 2006, č. 35. s. 3. ISSN 1803-6635. 

2.4.2.1 Denotace stripu Yellyman 

Tři čtvercové viněty stripu jsou za sebe řazeny horizontálně a řadíme je ke 

karikaturistickému proudu komiksu – kresba se soustřeďuje na linku, nespatřujeme zde 

snahu o vytvoření iluze trojdimenzionálního prostoru, perspektiva ani výřez obrazu se 

nikterak nemění. Autor navíc využívá některé ze symbolů typických pro vizuální jazyk 

komiksu. 

Na prvním obrázku vidíme muže s pláštěm přes ramena, jenž v rukou drží noviny. Za 

jeho zády se objevují ostré a oblé čáry v doprovodu vznášejících se těles ve tvaru disku. 

Ze strany se přibližuje mužík s tykadly a se zbraní, oblečený v něčem, co bychom snad 

mohli označit za skafandr. Na druhé vinětě se muž s novinami otáčí ke scéně, která se 

mu děje za zády. Tam se však objevuje pouze slunce, mraky a ptáci. Na vinětě třetí je 

muž znovu zabrán do novin. V pozadí vidíme hřibovitý útvar s čárami okolo. Muž se 

usmívá stejně spokojeně jako na první vinětě. 



   

 

88 

  

2.4.2.2 Konotace stripu Yellyman 

Yellyman, muž držící noviny, není jen hrdinou toho komiksu, ale očividně komiksovým 

hrdinou obecně. Tuto informaci nám poskytuje hned několik znaků: okolo ramen má 

Yellyman zapnutý plášť, na rukou rukavice a na prsou, v místě, kde lze u Supermana 

nalézt písmeno S, u Spidermana obrázek pavouka a u Batmana netopýra, spatřujeme 

v kruhu napsané písmeno Y. Současně tento znak také připomíná tvar české státní 

vlajky. Na hlavě má navíc Yellyman kuklu, již si spojujeme s piloty, a tedy s létáním a 

také s charakteristikami jako odvaha a zodpovědnost. Od hlavy muži stoupá obláček, 

víme tedy, že o něčem přemýšlí. Čáry, které sledujeme v pozadí, můžeme rozdělit na 

oblé, které symbolizují mračna prachu a hvězdicovité, symboly výbuchů. Spolu 

s létajícími talíři a mimozemšťanem vypovídají o lítém boji během invaze z vesmíru. 

Hrdina je však začtený do novin. 

Na druhé vinětě se Yellyman přeci jen otáčí. Invaze však v mžiku mizí a střídá ji slunce, 

které podle délky náznakových linií silně hřeje, vidíme tedy symbol krásného a 

šťastného dne. Ke slunci míří ptáci, kteří dotvářejí výjev plný harmonie, na nějž 

Yellyman pohlíží. Na této vinětě podle tvaru zobáčku promluvové bubliny hrdina 

hovoří. 

Poslední viněta však ukazuje, že klid předchozího obrázku byl jen zdáním. Oblak 

prachu ve tvaru hřibu připomíná atomový výbuch, navíc umocněný náznakovými 

linkami poukazujícími na záření. Symbol atomového hřibu ukazuje na záhubu 

přinejmenším části lidstva. V opozici ke katastrofě, která se Yellymanovi děje za zády, 

si náš hrdina opět spokojeně čte a dále o něčem přemýšlí. Situace tak naznačuje, že muž 

je buďto hloupý, případně hluchý, nebo je možná čtení, jež má v rukou, natolik záživné, 

že ani nevnímá své okolí. 

2.4.2.3 Lingvistická rovina stripu Yellyman 

Na první vinětě Yellyman s Ádvojkou v rukou uvažuje: „Dnes se nic neděje.“  

„Že by nikdo nepotřeboval mou pomoc?“ ptá se při pohledu idylické nebe. 

„No, někdy jsou takové dny,“ vrací se Yellyman spokojeně zpět ke svému čtivu. 
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Lingvistická složka má v tomto případě funkci relé, nicméně textový a vizuální kód jsou 

ve stripu Yellyman v harmonii, ani jedna z těchto rovin není bez druhé zcela soběstačná. 

Kromě toho lze textovým bublinám v tomto příběhu přiřknout všechny funkce, o nichž 

hovoří Groensteen, s výjimkou funkce produkční. 

2.4.3 Strip Vojtěcha Šedy 

V experimentu s druhým komiksovým stripem časopis A2 pokračoval publikováním 

komiksu Vojtěcha Šedy. Je namístě poznamenat, že jakkoliv tento strip nemá žádné 

jméno, čímž se podobá některým sekvenčním obrázkům Marka Douši z Reflexu, 

Doušovy kresby byly publikovány spíše na pozici ilustrací zpráv, zatímco Šedův strip 

pojednává nezávislý příběh, a je tak určitou samostatnou jednotkou. Z tohoto důvodu jej 

do analýzy zařazuji. Šedův strip se v časopise A2 objevil pouze čtyřikrát, od 41. po 44. 

číslo.  

Příloha č. 17: Analýza 12: Strip Vojtěcha Šedy (komiks) 

 

Zdroj: A2: Zvíře nikdy nespí. Praha: A2, o. p. s., 2006, č. 43. s. 3. ISSN 1803-6635. 
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2.4.3.1 Denotace komiksu Vojtěch Šedy 

Rozšířený strip Vojtěcha Šedy, otiskovaný na stejném místě jako předešlý komiks Karla 

Jerieho, čítá šest vinět. Vidíme, že klasické karikaturistické tradici se vymyká jednak 

stínováním, jednak pestrostí výřezů, které se pohybují od celků po detaily. 

Na první vinětě kamsi putují dva muži se slunečními brýlemi na očích, jsou přihrbení a 

v rukou drží velká pouzdra na basu. Pozadí obrázku je jinak bílé, proto zpočátku nelze 

uhodnout, kam dva muži míří. Druhá viněta je detailem tváře jednoho z mužů, zdá se, 

jako by cenil zuby a mračil se. Třetí viněta je rovněž detailem, tentokrát na ruku 

svírající pouzdro. Čtvrtá a pátá viněta dohromady ve skutečnosti tvoří jediný obrázek, 

kdy na levé straně spatřujeme jednoho z mužů, jak stojí před bankou. Na zem položil 

pouzdro na nástroj, otáčí se směrem ke svému společníkovi na pravé straně a ukazuje 

prstem směrem do prostoru před sebou. Druhý muž mu pohled oplácí a ukazuje 

zdvižený palec. V pozadí vidíme kromě banky také zahrádku restaurace. Šestá viněta 

diváka přenáší do dění na zahrádce, kde jeden z hrdinů příběhu drží v ruce housle a lidé 

okolo něho tleskají. 

2.4.3.2 Konotace komiksu Vojtěcha Šedy 

Pokud se podíváme na strip jako celek, všimneme si patrně nejprve tonální polarizace a 

velkého množství černých ploch. Společně s proprietami jako jsou sluneční brýle, 

pánský klobouk nebo pouzdro na basu toto ladění evokuje atmosféru filmu noir. 

Přistoupíme-li na toto ladění, přitáhne naši pozornost přikrčené držení těl mužů, a 

předpokládáme, že se spíše pomalu plíží, než jdou. Tuto domněnku podporuje ohlédnutí 

jednoho z přítomných, které si vzhledem k vráskám a zaťatým zubům vykládáme jako 

ohlédnutí nervózní, a díky náznakovým linkám také rychlé. Detail zaměřený na toto 

gesto navíc zdůrazňuje jeho důležitost a v divákovi vyvolává podezření, že mají muži 

v plánu něco nekalého. Podobně je tomu u třetí viněty, kdy se detail přesouvá na ruku 

svírající pouzdro na basu. Neblahá předtucha se tedy rozšiřuje o úvahu, zda pouzdro na 

basu skutečně obsahuje hudební nástroj, nebo ve stylu filmů o mafii spíše střelné 

zbraně. Tento obrázek navíc obsahuje převahu černé barvy, která zvýrazňuje jeho 

negativitu.  

První tři viněty podporují absencí nadbytečných detailů rychlé tempo jejich „čtení“. Na 

tomto účinku se podílí i scházející textová složka, která nejen nenutí potenciálního 
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čtenáře prodlévat na jednotlivých vinětách, ale rovněž zdůrazňuje „ticho“ výjevu. 

Propojení čtvrté a páté viněty, spolu s propracovaným prostředím naopak četbu druhé 

poloviny příběhu zpomalují, víme, že se na tomto místě rýsuje vyvrcholení příběhu. 

Když se na této dvoj-vinětě jeden z mužů zastavuje před bankou, ukazuje směrem k ní a 

druhý mu přitakává prostřednictvím zdviženého palce, domýšlíme si v duchu „žánru“, 

do něhož je komiks laděn, že se dvojice chystá narušit tento slunný den, kdy se 

množství lidí usadilo na zahrádku restaurace, vyloupením banky. Komiks neobsahuje 

s výjimkou slova „banka“ žádnou explicitní lingvistickou rovinu, a tak poslední viněta 

funguje jako určité vizuální relé, když obrací očekávaný vývoj situace: jeden z mužů 

stojí mezi návštěvníky restaurace s hudebním nástrojem v ruce a sklízí potlesk, a 

divákovi ukazuje, že jeho podezření na úmysl spáchat trestný čin bylo liché.  

2.4.4 Recyklator & Radiator  

Ani poslední z krátké řady dodatečných stripů časopisu A2 nebyl na stránkách periodika 

publikován dlouho. Příběh kreslíře a scenáristy Petra Korunky Recyklator & Radiator
57

 

vyšel v časopise pouze třikrát, mezi čísly 45 až 47, a to stále na stejném místě, v sekci 

kulturních tipů.  

Příloha č. 18: Analýza 13: Recyklator & Radiator (komiks) 

 

Zdroj: A2: Zvíře nikdy nespí. Praha: A2, o. p. s., 2006, č. 45. s. 3. ISSN 1803-6635. 

                                                 
57

 V roce 2010 vyšel komiks s podtitulem Nic menšího než záchrana lidstva v nakladatelství Labyrint. O 
dva roky později byl publikován i druhý díl Restart lidstva (Kopáč, 2012: 132). 
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2.4.4.1 Denotace stripu Recyklator & Radiator 

Strip Recyklator & Radiator působí po četbě příběhu Vojtěcha Šedy poněkud křehce. Je 

založen na kresbě tenkou linkou, drobné stínování není provedeno jednolitými 

barevnými plochami, ale šrafováním. Viněty postrádají byť jen naznačené pozadí a 

cílem obrázků ani není předkládat divákovi iluzi trojdimenzionálního prostoru, proto lze 

strip zařadit spíše k potomkům karikatury. Strip čítá tři viněty řazené horizontálně za 

sebou. Na první spatřujeme dvě postavy, které působí, jako by na hlavách měly zvláštní 

typ plynových masek. Jeden z přítomných drží v natažených rukou jakýsi přístroj, na 

kterém bychom mohli rozlišit hadičky a anténu. Druhý obrázek divákovi ukazuje, jak od 

tohoto přístroje vychází rovné a oblé čáry, které se střetávají s obrázky miniaturních 

stromů. Poslední viněta divákovi otevírá pohled na muže ležícího v posteli. Jeho pohled 

i napřažené ruce míří k množství předmětů nad jeho hlavou. Mezi předměty bychom 

mohli rozeznat pneumatiku, rozbitou televizi, kaktus, váleček na nudle nebo plastovou 

lahev. Ani jedna z vinět neobsahuje text, ten se nachází v oddělené části pod stripem. 

2.4.4.2 Konotace stripu Recyklator & Radiator 

Tenká linka obrázků připomíná schémata načrtnutá perem a diváka provází příběhem, 

který je – i vzhledem k jménu stripu – pravděpodobně založený na sci-fi pointě. 

V závislosti na názvu komiksu rozpoznáváme, že postava, jež má na obleku nakreslený 

symbol podobný vrtuli, tedy symbol, který se používá pro označování radioaktivního 

materiálu, je Radiator, zatímco její společník, jehož svršek nese obrázek trojúhelníku, 

který si lze spojit se značkou recyklace, je Recyklator. Tvarům těchto symbolů 

odpovídá i vzhled masek, které mají postavy stripu na hlavách. Z obrázku nelze vyvodit, 

kdo tyto postavy jsou, zda se jedná o lidi oblečené v kostýmech, a nacházíme se tak 

např. mezi chemickými výzkumníky, nebo v nějaké verzi apokalyptické budoucnosti, 

anebo jsou to zcela zvláštní stvoření, která zastupují témata postmoderní civilizace: 

možnosti recyklace odpadů a rizika radioaktivity.  

Recyklator nabízí či ukazuje Radiatorovi jakýsi přístroj, který má ve stylu sci-fi velké 

množství hadiček a anténu. Vzhledem k tomu, že anténa míří na Radiatora, mohli 

bychom také uvažovat o tom, že Recyklator společníka vynálezem ohrožuje. Tento 

nápad však nijak nepodporuje obrázek druhé viněty, na níž již stroj očividně pracuje – 

vzhledem k náznakovým linkám vycházejícím antény, která míří na les. Záběr 

připomíná obrazovku radaru, na níž je zachycen akční rádius Recyklatorova vynálezu.  
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Od třetí viněty očekáváme vyvrcholení děje a rovněž vysvětlení otázky, k čemu tajemný 

přístroj mířící na les sloužil. Poslední obrázek nás tedy vede do prostředí, které na první 

pohled s prvními dvěma vinětami nesouvisí. Postel, v níž leží muž v pyžamu a noční 

stolek s lampičkou a sklenkou vody nenechávají prostor pro pochybnosti o tom, že jsme 

se ocitli v ložnici. S tímto faktem jde však těžko dohromady příval předmětů jako 

zmačkaná lahev či prasklá televize – které dohromady poukazují na odpad – odkudsi 

z nebe. A je patrné, že ani obyvatel ložnice něco podobného neočekával: má vytřeštěné 

oči a snad i křičí při marné snaze odvrátit pád harampádí vztyčenýma rukama. Můžeme 

soudit, že Recyklatorův vynález nějakým způsobem přenesl odpadky z lesa do lidských 

příbytků. Tuto domněnku lze však ověřit jedině četbou textu, který ji buďto zakotví, 

nebo obrátí. 

2.4.4.3 Lingvistická rovina stripu Recyklator & Radiator 

Strip nese název Transmitér. Text pod obrázky má formu dialogu, přičemž mluvčí je 

označen příslušným symbolem radiace či recyklace. 

„Co to máš za věcičku,“ ptá se Radiator.  

„Odpadkový teleportační transmitér pracující na bázi hypervln,“ informuje Recyklator.  

„Jo, to zní interesantně… Jak se s tím zachází?“ vyzvídá dál Radiator.  

„Vytváří neviditelné hyperpole nad přírodní lokací. Dokáže tak detekovat komunální i 

jiný odpad vzniklý lidskou činností. Následně automaticky teleportuje nalezený materiál 

do místa bydliště původce. Tenhle přístroj pracuje s přesností desetin nanometru.“ 

vysvětluje Recyklator.  

„Od smíchu mě svrbí maska, když si představím, výsledek jeho bezchybný činnosti. Dem 

to vyzkoušet, znám mnoho vhodnejch míst.“ uzavírá konverzaci Radiator. 

Role textu je u tohoto stripu hlavně v ukotvení obrazu. Ačkoliv je význam obrazové 

složky odhadnutelný i beze slovního doprovodu, činí jej verbální rovina lépe schůdným, 

proto lze konstatovat spíše harmonii textového a obrazového kódu. Vzhledem k absenci 

promluvových bublin, které by divákovi „ukazovali, jak postavy hovoří“, zde nelze 

hledat rytmickou ani realistickou funkci textu. Komentářům pod vinětami můžeme 

přisoudit hlavně funkci švu. 
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2.4.5 Shrnutí  

Ačkoliv časopis A2 provází od jeho začátků komiksový strip Hovory z rezidence 

Schlechtfreund, nelze říci, že by se toto periodikum profilovalo jako velký 

experimentátor s komiksovou složkou. Výjimkou bylo pouze krátké období přibližně 

rok po vzniku magazínu, ve druhé polovině roku 2006, kdy Ádvojka v rychlém sledu 

vystřídala tři komiksové stripy jako doplněk k obrazovému seriálu Maška a Babana. 

Ještě před koncem téhož roku od nich však upustila.  

Všechny komiksy, které se v časopise A2 objevily, spojuje jejich forma stripu, který 

bychom snad v případě komiksu Vojtěcha Šedy mohli označit za „rozšířený“ strip, 

vzhledem k jeho šesti vinětám. Všechny stripy jsou navíc založeny pouze na dvou 

barvách, černé a bílé, což je však dáno spíše možnostmi periodika, v němž se většina 

obrazového materiálu prezentuje v šedé škále. 

Pokud se zaměříme na dělení komiksů na ty s tradicí v realismu a na ty s kořeny 

v karikatuře, vidíme, že zatímco komiksy Yellyman a Recyklator & Radiator jsou 

vesměs potomky karikatury např. vzhledem ke kresbě založené na lince či minimálně 

propracovanému pozadí, u komiksu Hovory z rezidence Schlechtfreund již nacházíme i 

některé prvky odkazující k realistické kresbě a ještě spíše se na pomezí dvou tradic 

nachází – díky jeho různě velkým výřezům a místy i propracovanému pozadí – strip 

Vojtěcha Šedy. 

Podobnou různorodost můžeme nalézt u vztahů kódů v komplexním komunikátu, jímž 

komiksový strip je. Obrázkové seriály Yellyman a Recyklator & Radiator jsou 

charakteristické harmonickým vztahem mezi textem a obrazem. Naproti tomu Hovory 

z rezidence Schlechtfreund a Šedův strip si vzájemně vytvářejí do jisté míry protiklady: 

Komiks Vojtěcha Maška a Džiana Babana je svou stále se replikující vizuální složkou 

zástupcem komplexního komunikátu, kde má jasnou dominanci text, zatímco Šedův 

strip nechává obrazu dominanci do té míry, že v něm dokonce absentuje i název. 

Časopis A2 slibuje svým čtenářům orientaci na nejrůznější škálu témat, která se, byť jen 

okrajově, dotýkají kultury. Publikované komiksy nezůstávají tomuto předsevzetí nic 

dlužny, a komunikují témata kulturní, ekologická i humorná.  
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Podíváme-li se na umístění stripu Hovory z rezidence Schlechtfreund v rámci periodika, 

všimneme si, že je tradičně řazen na poslední stranu k rubrice obsahující poznámky 

k aktuálnímu dění od různých autorů. Z práce Terezy Drahoňovské se dozvídáme, že 

podle šéfredaktora časopisu A2 Karla Kouby bývá komiks umístěn do horní části 

stránky, neboť je toto místo redakcí považováno za privilegované. Na stránce má navíc 

korespondovat s dalšími krátkými útvary (2015: 89). 

Vidíme, že komiksy, které se časopise A2 vystřídaly, byly pestré v mnoha různých 

ohledech, ať už jde o téma nebo zpracování. Je proto jistě škoda, že již bezmála deset let 

je komiks autorů Vojtěcha Maška a Džiana Babana v magazínu sám. 
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2.5 Analýza komiksů v časopise Art+Antiques 

Měsíčník Art+Antiques založila roku 2002 Jana Chytilová. Podle slov redakce se jedná 

o exkluzivní měsíčník o výtvarném umění, architektuře, designu a starožitnostech
58

.  

„Čtenáři časopisu jsou nejen sběratelé a výtvarní profesionálové, ale především lidé s 

aktivním zájmem o luxusní trendy v oblasti životního stylu.“
59

 Časopis publikuje 

pozvánky na výstavy a rozhovory, soustavně se věnuje trhu s uměním i zpravodajství 

z oblasti kultury: „Oproti zahraničním časopisům také věnujeme mnohem víc pozornosti 

zpravodajství, protože se na tomto poli snažíme suplovat absenci kvalitní výtvarné 

publicistiky v denním tisku (Skřivánek, 2016).“
60

 

Komiksy Art+Antiques publikuje od roku 2008. Mezi lety 2008 až 2011 se jednalo o 

profily komiksových autorů vytvářené Tomášem Prokůpkem. V následujících pěti 

letech je vystřídaly komiksy Dašek a Jadrný a Umělec a počátkem roku 2016 se na 

stránky Art+Antiques opět vrátily profily komiksových umělců. 

                                                 
58

 Inzerce. ArtCasopis.cz [online]. © 2009 - 2014 [cit. 2016-04-15]. Dostupné z: 
http://www.artcasopis.cz/inzerce 

59
 Ibidem. 

60
 SKŘIVÁNEK, Jan. O časopise Art+Antiques [elektronická pošta]. Message to: dornakova.aa@seznam.cz. 

16. dubna 2016 0.36 [cit. 2016-18-04]. Osobní komunikace. 
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2.5.1 Dašek a Jadrný 

Od počátku roku 2012 Prokůpkovy medailonky vystřídal komiks Dašek a Jadrný 

Vojtěcha Maška a Džiana Babana, autorů již známých z Monstrkabaretu Freda 

Brunolda a z časopisu A2. Ještě v roce 2012 za Daška a Jadrného obdrželi autoři cenu 

Muriel pro nejlepší komiksový strip
61

.  

Příloha č. 19: Analýza 14: Dašek a Jadrný (komiks) 

  

Zdroj: Art+Antiques: Umění žít s uměním. Praha: Ambit Media, a. s. 2012, č. 04. s. 80. ISSN 1213-8398. 

                                                 
61

 Výsledky cen Muriel 2012. KomiksFEST [online]. © 2015 [cit. 2016-04-15]. Dostupné z: 
http://komiksfest.cz/vysledky-cen-muriel-2012/ 
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2.5.1.1 Denotace komiksu Dašek a Jadrný 

Komiksům Dašek a Jadrný byla v měsíčníku Art+Antiques věnována celá stránka 

v zadní části periodika, obvykle u samého konce čísla. Komiksová strana umožňuje 

autorům v tomto případě vykreslit příběh s více realistickými prvky. Vidíme zde celek, 

několik polocelků a detailnější záběr a na některých vinětách navíc pozorujeme 

stínování a iluzi trojdimenzionálního prostoru. Jedná se tedy spíše o zástupce 

realistického proudu komiksu. 

Strana čítá šest vinět, které se s každým novým řádkem zmenšují. První viněta zabírá 

celý první řádek. Jedná se o široký pohled do téměř prázdného interiéru, v němž vidíme 

čtyři postavy a několik obrazů zavěšených na stěnách. Nejblíže je divákovi žena 

s cedulkou na prsou. Vpravo za ní vidíme dva muže zády k nám. Dívají se na obraz a u 

hlav mají oba promluvové bubliny. Průchodem do druhé místnosti spatřujeme ještě 

čtvrtou postavu, která se rovněž dívá na obraz. Druhá viněta je věnována dvěma 

mužům. Ten s brýlemi se dívá na svého společníka s přehazovačkou. Postavy jsou nyní 

z profilu, proto si můžeme všimnout, že mají košile a kravaty. Oba opět hovoří. Na další 

vinětě se dvojici díváme do zad, a tak sice nespatřujeme jejich tváře, ale zato vidíme 

obraz, který si pánové prohlížejí. Viněta číslo čtyři nepřináší o moc více vizuálních 

informací, přítomné stále vidíme zezadu, jen tentokrát spatřujeme celé jejich postavy. 

Pátá viněta je detailem na tvář pána s brýlemi. Šestý obrázek je téměř identický se 

čtvrtým. Na všech vinětách spatřujeme u zobrazených mužů textové bubliny. 

2.5.1.2 Konotace komiksu Dašek a Jadrný 

Dašek a Jadrný jsou zobrazeni ve škále šedých tónů. Na rozdíl od stripů v časopise A2 

se zde však mnohem spíše jedná o autorskou volbu než o možnosti periodika. Tuto 

skutečnost zdůrazňuje i červený štítek u první viněty, který obsahuje název komiksu. 

Červená barva poutá pozornost k příběhu v šedé škále a vyvolává dojem, jako bychom 

si ze „současnosti“ – barvy – prohlíželi staré fotografie – šedá. Vzhled zobrazených 

postav je přitom poměrně univerzální, může se tak jednat o rok 2012, stejně jako 1980. 

Široká viněta funguje v příběhu jako úvod do prostředí. Nacházíme se v čistém 

prostoru galerie. Jednoduchost místnosti, bílé stěny a lesklá podlaha poukazují spíše na 

galerii s moderním uměním; díla klasická zpravidla nacházíme v honosnějších 

prostorách. V popředí poznáváme podle visačky na hrudi kustodku, která s poněkud 
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nevrlým výrazem pohlíží kamsi mimo záběr viněty. Dašek s Jadrným stojí za jejím 

levým ramenem. V záběru vidíme ještě jednu osobu, proto můžeme soudit, že se 

v galerii nenacházíme v den vernisáže, neboť by se tu nepochybně pohybovalo více lidí. 

Jedná se o obyčejný den. 

Na druhé vinětě se dostáváme blízko dvojici mužů, a poznáváme tak již bezpečně, že se 

jedná o Daška a Jadrného. Jejich kravaty nám dávají zprávu o znalosti kulturních 

konvencí v oblasti oblékání. Dašek se dívá na Jadrného. Podle křivky obočí soudíme, že 

si s něčím dělá starosti. Jadrný se dívá přímo před sebe, kolegovi tak věnuje méně 

pozornosti a v jeho tváři nenacházíme žádný náznak starostí. Náš pohled krouží kolem 

dvojice, a tak se na třetí vinětě zastavujeme za jejími zády. Vidíme tak dobře na obraz, 

který je tvořen černou šrafovanou plochou. Buďto je tedy námětem této příhody Daška 

a Jadrného jejich návštěva výstavy moderního umění, nebo je obsah obrazu nepodstatný 

a v komiksu hraje pouze roli propriety odkazující ke galerijnímu prostoru, načež pro 

kreslíře nemělo smysl obraz nějakým způsobem propracovávat. 

Na čtvrté vinětě se od dvojice vzdalujeme. Vidíme tak, že Dašek si dal ruce v bok a dívá 

se opět na společníka. Naopak Jadrný má ruce schované v kapsách, jako by svým 

držením těla oba muži symbolizovali napjatost a bezstarostnost. Stojí stále před stejným 

obrazem. Pouze Daškovi patří pátá viněta. Je možné, že na ní pronáší něco důležitého, 

když se náš pohled má soustředit pouze na tohoto mluvčího. Jeho jedinečnost pro tuto 

vinětu podtrhuje i tmavé pozadí tvořené obrazem. Poslední obrázek je velmi podobný 

tomu čtvrtému, jen ruce v bok si dal tentokrát Jadrný a ruce do kapes Dašek. Snad si 

oba pánové vyměnili nejen postoje fyzické, ale i názorové. Možná ale bylo záměrem 

kreslíře spíše upozornit na přirozené plynutí času, během něhož oba muži změnili své 

držení těla, a které lze také vnímat v určité opozici k jinak neměnnému místu před 

obrazem. 

2.5.1.3 Lingvistická rovina komiksu Dašek a Jadrný 

Je tématem rozhovoru Daška a Jadrného obraz, který visí po celou dobu před jejich 

očima? Zjevně je komiks Dašek a Jadrný, podobně jako Hovory z rezidence 

Schlechtfreund, založený hlavně na konverzaci, bez jejíž znalosti lze smysl příběhu jen 

těžko pochytit. 
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„Nejde přece o to, jak dlouho se na obraz díváš, ale jak se na něj díváš, Jadrný,“ 

poučuje Dašek kolegu za zády kustodky. 

„Tak proč tu stojíme už hodinu?“ ptá se Jadrný. 

„Klidně můžeš pokračovat dál, tohle není vytrvalostní soutěž.“ oponuje Dašek. 

„Proč nejdeš se mnou, když to není soutěž?“ reaguje Jadrný. 

„Nebuď paranoidní, Jadrný. Co bych z toho měl?“ ptá se tentokrát Dašek. 

„Nevím, někdy ti nerozumím.“ odpovídá Jadrný. 

„Nic bych z toho neměl. Vyhrát nad tebou v soutěži o to, kdo dýl vydrží zírat na obraz?“ 

podivuje se Dašek s rukama založenýma v bok. 

„Fajn, tak já jdu do vedlejšího sálu,“ informuje Jadrný s rukama v kapsách. 

„Dobře Jadrný, když tak se sejdeme v šatně.“ navrhuje Dašek na samostatné vinětě. 

„Ty nejdeš?“ diví se Dašek na poslední vinětě. 

„Ještě chvilku počkám,“ ubezpečuje kolegu Jadrný. 

V komiksu Dašek a Jadrný má vizuální a textová složka až překvapivě podobný vztah 

jako ve stripu Hovory z Rezidence Schlechtfreund. Obraz se může zdát téměř zbytečný, 

srovnáme-li, kolik informací jsme dostali z vizuální roviny příběhu, a kolik v té 

lingvistické. Text v tomto komiksu plní jasně funkci relé. Ovšem obrazová složka, opět 

podobně jako ve stripu z časopisu A2 upozorňuje na způsob plynutí času, který je 

vizuálně lépe postižitelný než verbálně – chceme-li se pochopitelně vyhnout berličkám 

typu: „O deset minut později“. Proto můžeme říct, že obraz a text jsou v tomto komiksu 

v harmonii, jakkoliv má text významnější pozici. Pokud jde o funkce textových bublin, 

lze v tomto komiksu rozpoznat všechny funkce, o kterých hovoří Thierry Groensteen, 

od realistické role až po tu rytmickou, včetně v jistém smyslu funkce produkční, 

vzhledem k tomu, že pánové se explicitně baví o času, jenž před obrazem tráví. 
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2.5.2 Umělec 

V polovině roku 2013 se na posledních stránkách časopisu Art+Antiques začal 

objevovat komiks Umělec Františky Loubat a Tomáše Končinského. Stejní autoři 

připravovali pro server artalk.cz komiksový strip Kustodka Květa. 

Příloha č. 20: Analýza 15: Umělec (komiks)  

 

Zdroj: Art+Antiques: Umění žít s uměním. Praha: Ambit Media, a. s. 2015/16, č. 12/1. s. 120. ISSN 1213-8398. 
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2.5.2.1 Denotace komiksu Umělec 

Pro poslední analýzu byl zvolen komiks z dvojčísla prosinec – leden z přelomu let 2015 

a 2016. Podobně jako komiksu Dašek a Jadrný je tomuto obrazovému příběhu 

v periodiku věnována celá jedna zadní strana. Na první pohled vidíme, že se setkáváme 

s výrazně odlišným přístupem už jen v tom ohledu, že komiks není rozdělen do 

jednotlivých vinět. Sekvenci tak rozlišujeme hlavně podle přítomnosti téhož hrdiny 

v jednotlivých obrázcích. 

Důraz na linku, obraz postrádající stínování, jež je nahrazeno velkými černými a bílými 

plochami poněkud připomínají obrazová vyprávění Josefa Lady. Téměř ve všech 

případech obrázky ukazují polocelky a vždy se jedná o frontální záběry. Umělce tak 

řadíme ke komiksovým potomkům karikatury. 

Na prvním obrázku vidíme dva muže dívající se na rádio v rukou jednoho z nich. Stojící 

pán má ruku v bok a oba se mračí. Na další „vinětě“ se tato dvojice přesouvá k člověku 

lepícímu plakát. Blondýn z obrázku číslo jedna se opět mračí. Další obrázek ukazuje 

blondýna s telefonem u ucha. Jeho tvář se nám jaksi rozdvojila. Za jeho zády se objevila 

žena s krabicí a taškou baget. Na následujícím obrázku se již žena zbavila tašky a 

krabice a drží jakousi tyč. Za ní spatřujeme tmavovlasého muže klepajícího na rameno 

blondýnovi. Ten ale zase poklepává na rameno muži s vrtačkou, kterého jsme na 

druhém obrázku viděli věšet plakát. Pátý obrázek ukazuje blonďatého muže konečně 

s úsměvem. Drží mikrofon a jiný člověk ho fotografuje. Na šesté „vinětě“ však jeho 

úsměv opět mizí, když se od něho muž fotoaparátem odvrací. Široký sedmý obrázek 

ukazuje blondýna ztraceného mezi mnoha jinými blond lidmi. 

2.5.2.2 Konotace komiksu Umělec 

Komiks Umělec postrádá jasné oddělení vinět, díky čemuž do sebe jednotlivé obrázky 

částečně zatékají, a vytvářejí tak dojem rychlého spádu peripetií, které se dějí hlavnímu 

hrdinovi – Umělci. Podobně jako v případě komiksu Vojtěcha Šedy i zde postrádáme na 

většině vinět textové bubliny, což je dalším prostředkem pro zrychlení četby. Pokud 

jsme při zběžném prohlížení vzpomněli Josefa Ladu, může nám tento „němý“ komiks 

také připomenout nešťastné osudy protagonistů němých grotesek z počátku dvacátého 

století. 
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Umělec se na prvním obrázku mračí na rádio, které očividně neplní tu funkci, kterou by 

od něho očekával. Muž po jeho pravici mu zřejmě nedokáže pomoci, jednu ruku má 

v bok, druhá, svírající kabel, je bezcílně svěšená dolů. Nezdar, který dvojici patrně čeká 

při řešení technického oříšku, je symbolizován obrázkem pohádkových nešiků Pata a 

Mata na tričku Umělcova společníka. 

Na druhé „vinětě“ má Umělec ruku u úst a mračí se, a jeho výraz tak vyjadřuje 

zamyšlený nesouhlas, při pohledu na lepení plakátu na stěnu. Po hrdinově pravé ruce 

vidíme průchod dveří a plakát tak má být tím, co bude vítat příchozí. Muž s Patem a 

Matem na tričku tentokrát v rukou nese rozměrné plátno a současně pozoruje scénu. 

Další obrázek ukazuje ženu, která přišla s nákupem v rukou. Dívá se na záda 

telefonujícímu Umělci, a snad na něho i mluví, zatímco Umělcova tvář se divákovi před 

očima rozdvojila. To si lze vysvětlit buď tak, že Umělec se svým kolegou na telefonu 

nesouhlasí a vrtí při tom hlavou, nebo tak, že se během hovoru rozhlíží na všechny 

strany, snad právě i proto, že je vyrušován ženou s nákupem. 

Na dalším obrázku se zdá, že žena zametá podlahu a nevěnuje již pozornost tomu, že 

přímo za ní stojí fronta lidí, kteří si vzájemně klepou na ramena. Neznámý muž se snaží 

upozornit na sebe Umělce a dívá se přitom na hodinky, domnívá se patrně, že je nutno s 

veškerými pracemi, které se zde odehrávají, spěchat. Umělec má pod paží zmuchlanou 

jakousi látku a rychle – náznakové linky – poklepává na rameno muže s vrtačkou, který 

mu však nevěnuje příliš mnoho pozornosti. 

Na všech dosavadních obrázcích se Umělec tváří nespokojeně a snad i uštvaně. Zdá se, 

že ať je zde připravováno cokoliv, je za to zodpovědný právě on, neboť je to on, kdo se 

u všech prací objevuje. To ostatně potvrzuje i pátý obrázek, na němž má Umělec v ruce 

mikrofon a hovoří patrně k obecenstvu, které nevidíme. Usmívá se, a práce, o kterou se 

tolik snažil, se zřejmě povedla. Okolo fotografa vidíme v náznakových linkách vložené 

onomatopoie „cvak, cvak“. Představujeme si, že po vzoru tiskových konferencí a 

vernisáží je fotograf pouze čelem zástupu – jehož členem je i divák –, který se na 

mluvčího tlačí, aby jej dobře slyšel.  

Vedlejší obrázek nás však vyvádí z omylu. Fotograf se od hovořícího Umělce odvrací 

hned, jak vytvořil snímky, které potřeboval a veškerou svou pozornost věnuje jejich 

prohlížení. Umělec je natolik konsternován, že mikrofon odklání od své znovu se 
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mračící tváře. Fotografův vzhled je navíc podezřele podobný tomu Umělcovu. A ne jen 

jeho. Poslední „viněta“ odhaluje, že všichni lidé v místnosti mají stejné rysy tváře, i 

stejné blonďaté vlasy s čupřinou na čele. Podle šatů, dlouhých řas, poprsí i náušnic se 

v některých případech jedná dokonce o ženy. Nikdo z přítomných však našemu Umělci 

nevěnuje pozornost, někteří sledují obrazovku, jiní klábosí. Náš Umělec se tak objevil 

ve skupině zcela stejných lidí, jako je on sám. Mezi ostatními umělci. 

2.5.2.3 Lingvistická rovina komiksu Umělec 

Může nám jediná textová bublina přinést nějaké další informace? 

„Takže vás vítám na vernisáži. Chtěl bych poděkovat především galerii, za možnost 

vystavovat a taky vám, že jste přišli. Rád bych teď řekl pár slov.“ pronáší Umělec 

s úsměvem, avšak k těm pár slovům se již nedostává. Místo toho jen při pohledu na 

nezájem dalších Umělců celým svým výrazem vyjadřuje slovo „Ech!“, které je napsáno 

vedle jeho tváře mimo jakoukoliv bublinu. 

Příběh Tomáše Končinského a Františky Loubat je založen na vizuální složce a text 

nám pomáhá pouze ukotvit povědomí o tom, že připravovaná akce plná umělců je 

vernisáž. Konstatujeme tedy, že vizuální kód má v tomto komplexním komunikátu 

dominanci nad kódem textovým. Textová bublina slouží hlavně jako šev vzhledem 

k předcházejícím hektickým zobrazením a současně jí můžeme přisoudit i funkci 

realistickou a roli dramatizace. 
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2.5.3 Shrnutí 

V časopisu Art+Antiques se od roku 2012 vystřídaly pouze dva komiksové cykly, přesto 

však lze říci, že se časopis podílí na upevňování povědomí širší veřejnosti o současných 

komiksových tendencích poměrně výrazně již tím, že po několik let pravidelně 

publikoval (a v současnosti opět publikuje) profily současných komiksových autorů. 

Pokud se v závěrečném shrnutí soustředíme na tyto dva komiksy, můžeme konstatovat, 

že přístup časopisu vůči obrazovým seriálům se za několik let nijak neproměnil. Oba 

komiksy dostaly k dispozici jednu z posledních stránek, ovšem každý z nich s tímto 

prostorem naložil jinak. Zatímco Mašek a Baban vytvořili komiks sestavený 

z klasických vinět a realistického obrazu, se světlem vymodelovanými předměty a 

s různými výřezy, Končinský a Loubat obrázky rozmístili do volného prostoru bez 

ohraničení a v kresbě spoléhají hlavně na linku a plochy černé barvy, čímž diváka 

vedou do světa karikaturistického zobrazování. 

Výrazný rozdíl pozorujeme i v ohledu poměru textu a obrazu v rámci komiksového 

komplexního komunikátu. Dašek a Jadrný se ocitají na rozhraní harmonie kódů a 

dominance textu, naopak u Umělce je vizuální kód do velké míry soběstačný. 

Zajímavé je i téma komiksů: oba příběhy diváka zavedly do prostředí galerie, což plně 

koresponduje se zaměřením periodika. V komiksu Maška a Babana se však ocitáme 

hlavně v roli návštěvníků a konzumentů umění, zatímco seriál Končinského a Loubat 

diváka přenesl na stranu uměleckých tvůrců. 
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Závěr 

V první části této diplomové práce jsme se snažili teoreticky ukotvit hlavní rysy 

definičně poněkud sporného pojmu komiks. Za pomoci argumentace Martina Foreta 

jsme si ukázali, že komiks nemůže být pojímán ani jako žánr, neboť tato forma naopak 

umožňuje ztvárnit sama v sobě nejrůznější žánry, a stejně tak o něm nelze uvažovat jako 

o médiu, neboť není tvořen žádnou sadou zvláštních prostředků, které by se snad lišily 

např. od ilustrace. Nakonec jsme se přiklonili k závěru, že komiks je specifickým 

kódem, v jehož rámci si čtenář musí umět vyložit prvky použitého vizuálního jazyka.  

Přes ukázky různých přístupů k pokusům o tvorbu definice jsme došli k tvrzení, že 

komiks má jen velmi málo čistě vlastních definičních prvků, jedním z nich je však 

společné fungování textu a obrazu, jakkoliv se ani v tomto případě teoretikové zcela 

neshodují na tom, zda jsou role vizuální a lingvistické roviny vyvážené, či zda je obraz 

v komiksu složkou podstatnější. V této práci se přikláníme k tvrzení, že text je přítomen 

dokonce i v němém komiksu, alespoň ve své implicitní podobě. 

Na základě východiska Neila Cohna, že vizuální jazyk musí být čten v určitém socio-

kulturním kontextu, aby mohl být jako komiks chápán, jsme se ve druhé kapitole 

zaměřili na prostředky, které komiks v rámci svého vizuálního projevu používá. 

Zastavili jsme se tak u symbolické funkce promluvové bubliny, vizualizovaného textu či 

různých emočních symbolů.  

V poslední kapitole teoretické části jsme pak věnovali pozornost krátkému historickému 

exkurzu do historie českého komiksu. Ukázali jsme si tak, že komiks, nebo alespoň 

kreslený seriál, ze stránek českých periodik nikdy zcela nevymizel, a občas byl dokonce 

využíván komunistickou propagandou. Zvláštní pozornost jsme pak věnovali novodobé 

historii a srovnání charakteristik tzv. komiksových Generací 89 a nula, neboť právě 

z Generace nula převážně vycházejí autoři komiksů analyzovaných v této práci. 

Po té, co jsme si vysvětlili specifika sémiotické analýzy, jež byla v analytické části 

používána, jsme rozebrali komiksy a komiksové stripy ze zpravodajských periodik 

Reflex a Respekt a z kulturních magazínů A2 a Art+Antiques. 

Vraťme se tedy k hypotézám, jež jsme formulovali v úvodní části této práce.  



   

 

107 

  

Za prvé jsme soudili, že v kulturně orientovaných periodikách bude komiksu věnováno 

více prostoru, případně bude v rámci magazínu zaujímat význačnější postavení, než 

tomu bude u komiksů v periodikách zpravodajských. 

Za druhé jsme předpokládali, že komiksy ve zpravodajských magazínech budou svými 

tématy spíše odrážet aktuální události. 

Za třetí jsme se před zpracováním analytické části domnívali, že kulturně zaměřená 

periodika budou na svých stránkách dávat prostor experimentálnější podobě komiksu. 

Pokud jde o množství publikovaných komiksů, pomyslnou soutěž by vyhrál 

společenský týdeník Reflex, který na svých stránkách otiskoval od roku 2000 čtyři 

obrazové seriály, kterým přitom vyhrazoval místo v různých částech periodika, od 

prvních stran až po ty poslední. Ostatní analyzované časopisy – nehledě na jejich 

profilaci – své komiksy uveřejňují zpravidla na zadních stranách. Nejslabší zázemí pro 

komiks bychom mohli konstatovat u kulturního čtrnáctideníku A2, který pravidelně 

publikuje pouze jediný strip a experimenty s dalšími komiksy, jakkoliv stylově 

různorodými, opustil již před mnoha lety. 

Obecně lze říci, že v časopise Reflex je publikován nejpestřejší výběr komiksů. Jednak 

zde nalezneme i barevné obrazové seriály, jednak nabývají nejrůznějších podob, od 

klasických stripů přes polostranu až po stránku. V ostatních analyzovaných magazínech 

jsou komiksy a stripy organizovány v jednotné podobě: v šedé škále – v některých 

případech můžeme hovořit o autorském rozhodnutí, v jiných o publikačních možnostech 

periodika – a komiksům je také vyhrazeno jednotné místo a forma, ať už se jedná o 

vertikální řazení na okraji stránky v Respektu, nebo o celou zadní stranu 

v Art+Antiques. 

Zajímavý rozptyl mají naopak analyzované komiksy z pohledu jejich rozdělení na 

potomky karikatury nebo realistického zobrazení. V každém periodiku nalezneme 

komiksy, jež se více blíží karikaturistické tradici, jmenujme např. Hanu a Hanu, 

Yellymana, Umělce nebo Get busy, i ty, jež jsou více či méně blízko k realistické kresbě 

jak ji pojímá Joseph Witek, např. Alois Nebel, Hovory z rezidence Schlechtfreund či 

Dašek a Jadrný. 
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Podobnou pestrost můžeme konstatovat i u poměru lingvistického kódu vůči kódu 

vizuálnímu. Zatímco komiksy jako Zelený Raoul, Get busy, komiks Vojtěcha Šedy či 

Umělec stojí spíše na složce obrazové, komiksy jako Bubliny, Alois Nebel, Recyklator & 

Radiator a Dašek a Jadrný explicitní textový doprovod buďto potřebují, nebo na něm 

dokonce stojí. 

V úvodu uvažované větší experimentování s komiksovým kódem u obrazových seriálů 

publikovaných v kulturních periodikách můžeme konstatovat u neustále 

multiplikovaného stripu Hovory z rezidence Schlechtfreund. Na rovině více formální 

pak u komiksu Umělec, jenž není členěn do vinět v klasickém slova smyslu. Tuto 

vlastnost Umělec nicméně sdílí se stripem Zen Žen. 

Ani na otázku, zda zaměření časopisu nějak ovlivňuje téma komiksu, nedostáváme 

jednoznačnou odpověď. Ve společensko-zpravodajském časopise Reflex nalézáme 

komiksy, které lze číst jedině se znalostí dobové politicko-společenské sféry, jmenovitě 

Zelený Raoul a Bubliny, stejně tak se však v tomto periodiku nalézá např. i komiks Alois 

Nebel, který vychází z knižní předlohy a svým tématem je v podstatě nadčasový. 

Zpravodajský týdeník Respekt ani kulturní časopis A2 pak své zaměření do 

publikovaných komiksů nijak výrazně nepromítají, komunikují témata jak kultury, tak 

vztahů či ekologie. Tento závěr se shoduje i s výsledky rozhovorů Terezy Drahoňovské: 

„Mnohem více než tematika tak na důležitosti ve vybraných magazínech získává 

formální soudržnost a intelektuální úroveň vtipu a stylu humoru (2015: 85).“ Zmíněnou 

skutečnost dále vysvětluje tak, že jí oslovení respondenti vnímají komiksy ve svých 

periodikách hlavně jako formu odlehčení. Magazínem, v němž si naopak korespondence 

mezi tématem komiksu a profilem časopisu všímáme, je kulturní měsíčník 

Art+Antiques
62

.  

Hlavními postavami analyzovaných příběhů bývají nejčastěji pravidelně se navracející 

postavy. Tak je tomu např. v případě pánů Daška a Jadrného, Hermanna 

Schlechtfreunda a Jožky Lipnika, Yellymana, dvou Han nebo Aloise Nebela a jeho 

přátel. Komiksy, v nichž by se čtenář setkával s různými hrdiny, jsou v menšině, 

počítáme mezi ně protagonisty ze stripů Vojtěcha Šedy a Zen Žen, částečně i z Bublin. 

Poněkud zvláštním případem je v tomto ohledu komiks Zelený Raoul, jenž je obýván 

                                                 
62

 Rozbor komiksů časopisu Art+Antiques nebyl součástí práce Terezy Drahoňovské, proto na ně její 
předcházející závěry nelze vztahovat. 
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hrdiny, kteří jsou sice obvykle čtenáři známí, neboť se zpravidla jedná o postavy české 

politické scény, ale jejich výskyt v komiksu se odvíjí hlavně od jejich politické dráhy. 

V závěru ještě jednou zmiňme, že časopis Art+Antiques po několik let pravidelně 

publikuje práce Tomáš Prokůpka o současných komiksových tvůrcích, a tím pomáhá 

zlepšit informovanost čtenářů, kteří by se jinak možná ani o komiks nezajímali, o 

tendencích současného českého obrazového seriálu. 

Výsledkem této diplomové práce je na obecné rovině rozvinutí poznatků o současné 

české komiksové scéně, převážně o výše pojednávané Generaci nula. Ukazuje, že 

současné společenské a kulturní časopisy nabízejí svým čtenářům velmi široký výběr 

komiksového materiálu, od komiksových stran přes rozšířené stripy po stripy klasické, 

od komiksů se zásadní preferencí textového kódu po ty s výsadní dominancí kódu 

vizuálního, od komiksů zjevně zakotvených v karikatuře po obrazové seriály, které 

vyrostly na základech realistické kresby. Tento rozptyl se navíc nijak zásadně nezakládá 

na tom, zda zkoumáme periodikum zaměřené spíše na politiku či na kulturu. 

Jak bylo ovšem předesláno v kapitole 2.1.2 Sémiotická analýza, interpretativní druh 

metody, jejž jsme zvolili, se vyznačuje menší mírou standardizace, což s sebou (vedle 

výhody vyšší flexibility) nese i nevýhodu v podobě nižší reliability výzkumu. Kromě 

toho obsáhlost jednotlivých analýz nedovoluje vytvářet větší skupiny vzorků – i to se 

pochopitelně negativně podepisuje na reliabilitě analýzy. Přínosnou by tak v tomto 

kontextu mohla být další práce, v níž by jiný výzkumník použil shodně složený vzorek 

periodik, jejichž obsah by analyzoval stejnou metodou. Výsledkem by byla pro 

zkoumaný předmět velmi užitečná komparace závěrů. 

Dalším přínosným výzkumem na tomto poli by pak nesporně byl i rozbor materiálů, jež 

tvoří kritickou reflexi současných komiksových děl a které analyzovaná periodika na 

svých stránkách občas publikují. Tato práce se právě kritickou reflexí v rozebíraných 

periodikách – převážně z důvodů rozsahu – nezaobírala. Domníváme se však, že text, 

který by tento aspekt podchycoval, by vítaným způsobem doplňoval pojednávané téma. 
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Summary 

In the beginning of this thesis it was questioned if comics should be talked about as a 

special genre, a medium or a code. I accepted the argumentation of the theorist Martin 

Foret that comics are a type of code in which we read and understand some elements of 

the visual language. Additionally, the problem of finding a proper definition for comics 

was discussed. This thesis holds the view that there are very few elements, which are 

characteristic purely for the comics form. One of them is a strong relation between text 

and picture. Although there is no agreement among comic theorists regarding the 

importance on the issue if the text in comics is as important as the picture. 

The opinion of Neil Cohn, that comics are a socio-cultural context in which people read 

it´s visual language, was used to support the theoretical framework of this thesis. This 

theory was applied to elements of visual language of comics in the second chapter. 

In addition, the history of Czech comics was examined at the end of the theoretical 

section. It was clear that comics have never vanished from Czech periodicals – even in 

the communists’ times. On the contrary, communists sometimes used this form for their 

propaganda. The thesis also compared two comic generations, Generation 89 and 

Generation Zero which emerged with the new millennium. Many of the authors of the 

analyzed comic’s strips belong to Generation Zero. 

The methodology applied in the thesis is semiotic analysis which was used for 

analyzing the news magazines Reflex and Respekt and the cultural periodicals A2 and 

Art+Antiques. 

Reflex magazine has published the highest number of comics. It offers colored as well 

as black and white comics, comics strips, comics half-pages and comics pages. 

Moreover, these materials are located from the beginning to the end of the magazine. In 

the rest of the periodicals the comics have more regular features: they are usually black 

and white and published in the end of the magazine. The cultural magazine A2 has 

published the fewest number of comics. 

The theorist Joseph Witek divides comics into two groups: the first group has its origins 

in the caricature and the second on the realistic depictions. We can find in each of the 

analyzed periodicals some representatives of both caricature (Hana a Hana, Yellyman, 
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Umělec and Get busy) and – more or less – realistic depictions (Alois Nebel, Hovory z 

rezidence Schlechtfreund and Dašek a Jadrný). 

As stated earlier comics consist of a linguistic part and a visual part thus it an be 

concluded that comics are a complex form of communication. The analyze comics also 

varied in the aspect of the dominant code in this complex communication. Zelený Raoul, 

Get busy, Šedas´ comics and Umělec are based rather on visual code while Bubliny, 

Alois Nebel, Recyklator & Radiator and Dašek a Jadrný need the explicit 

accompaniment of words. 

There is either no clear answer for the question if the profile of the magazine influences 

the theme of its comics. There are some comics in the news magazine Reflex which can 

only be understood with knowledge of Czech politics (Zelený Raoul and Bubliny). 

However, there are some timeless comics in Reflex as well. Comics with the theme of 

culture and art can also be found in the art magazine Art+Antiques but there is no 

connection between theme and profile of magazine in the cases of Respekt and A2. In 

most of the comics a reader constantly meets the same main characters. 

Finally, this thesis shows that the analyzed periodicals offer their readers a broad scale 

of comics both in the aspect of form and in the aspect of theme and they display the 

options of the contemporary Czech comics very well. This thesis could be developed for 

example by an analysis of the critical contemporary comic books reviews published in 

the analyzed magazines. 
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