
KOMPOZICE 

 



KOMPOZICE 

 

    KOMPOZICE je proces umísťování motivů            
do daného formátu či vymezené plochy tak, 
aby byl dosažen maximální optický efekt 
(napětí, vyváženost, klid, dynamika, stabilita, 
vyrovnanost, provokativnost, výjimečnost 
atd.). 



 
• JAK začíná výtvarník pracovat na začleňování 

prvků do prostoru? Někdo tvoří intuitivně, jiný si 
předem plánuje každý detail. Ať už jsou 
rozhodnutí vědomá či ne, nejsou nikdy náhodná. 

• Každá součást díla, ať je to barva, tvar, velikost 
komponentů může změnit jeho význam. 

• Tomuto vnitřnímu rozvržení neboli skladbě 
výtvarného díla říkáme kompozice. 

• Kompozice má zvláštní úlohu při výstavbě práce        
a to ÚSILÍ O USPOŘÁDÁNÍ A JEDNOTU                     
A PŘEHLEDNÝ VÝTVARNÝ CELEK. 

 
 



OBSAH A FORMA  

• Je experimentálně ověřeno, že oko člověka nelibě 
cítí, jsou-li ve stavbě nejednotnosti, má vrozenou 
touhu po jednotě a pořádku. 

• Kompozice má sjednocující a koordinující funkci. 
• Kompozice je výsledkem spojení obsahu a formy 

výtvarného díla např. obrazu, fotografie, užité 
grafiky, sochy  a architektury. 

• Obsah tvoří to, co umělec vyjadřuje, myšlenku. 
• Forma znamená způsob, jakým se umělec 

vyjadřuje. Hmotné prvky výtvarného díla pomáhá 
organizovat konstrukce obrazu, viz další obrázek. 
 



Příklady konstrukčního organizování prvků               
v renesančním obrazu 

 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:AD_Autoportret_2.jpg 

   [cit. 25. 11.  2012] 

 
 
 
 
 
 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:RS_Madonna_del_Prato1_-
_1506.jpg> 

                                                       [cit. 25. 11.  2012] 
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Pokus se vyhledat 
konstrukční princip 

sestavení prvků 
 na obrázku. 

Konstrukci 
obrazu tvoří 

lineární 
trojúhelník. 



KOMPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

• Komponování do prostoru je nositelem výrazu. 
• Je podmíněno psychofyziologickými vlastnostmi 

člověka a zaměřením doby. 
• Je ovlivněno použitím kompozičního druhu: 
    a) lineární kompozice, kde tvoří význam konstruktivní 

orientace 
    b) světelná kompozice, kde obrazový prostor je 

diferencován intenzitou osvětlení 
    c) barevná kompozice, která spojuje barvy                            

do barevného akordu tzv.  souzvuku a je určujícím 
psychologickým faktorem díla 
 



Příklad kompozičního druhu 
lineární, světelné a barevné 

kompozice. 



 
KOMPOZIČNÍ PRINCIPY 

 

• Princip podobnosti – rytmické opakování 
prvků a střídavé obměňování jejich částí. 

• Princip kontrastu – charakterově různé tvary 
jsou stavěny do protikladu, vede to k dynamic-
kému výrazu, zneklidnění. 

• Princip konkurence – skládá se z obou 
předchozích, zdůrazněním některého z nich. 



Vyber jeden z předchozích kompozičních principů, 
který by se mohl hodit na tento obrázek. 

Princip konkurence 



Vyber další z předchozích kompozičních principů, 
který by se mohl hodit na tento obrázek. 

Princip kontrastu 



Pojmenuj poslední ze tří 
kompozičních principů, 
který by se mohl hodit          

na tento obrázek.            

Princip 
podobnosti 



Jak  na vás působí tato prázdná plocha? 

 



Plocha je neutrální a pasivní do té 
doby, dokud do ní např. grafický 

designér neumístí konkrétní formu. 



Prostor začne opravdu působit až ve chvíli, kdy se v něm objeví určitý 
objekt. V tomto případě již jednoduchá linie vstupuje do prázdného 

prostoru a rozděluje jej na 2 poloviny. 
 

 



 
Přidáme-li další objekty, vznikají nové vztahy, stejně vzdálené objekty 

působí vyrovnaně, změníme-li rozestupy, kompozice se stává 
dynamičtější. 

 

 



Výtvarné prvky v kompozici seskupujeme 
podle následujících estetických zákonitostí: 

• 1) rytmus 

• 2) symetrie a asymetrie 

• 3) rovnováha a nerovnováha 

• 4) protiklady a souzvuky 

• 5) proporce 

• 6) pohyb 



ZÁKLADNÍ KOMPOZIČNÍ PRINCIPY DESIGNÉRA 

• Designér může při organizování prvků používat 
různé strategie a systémy, objekty různě 
seskupovat, oddělovat, vyrovnávat, vrstvit, 
přibližovat, otáčet, překrývat,odlišovat, 
rozmísťovat do iluzorního prostoru  v popředí 
a pozadí a vytvářet tak různé vztahy a vazby 
mezi prvky kompozice. 

• Designér ovlivňuje výsledný dojem kompozice. 



20 PRAVIDEL PRO VYTVOŘENÍ DOBRÉHO 
DESIGNU 

1) Stanovte koncept. 
2) Komunikujte na úkor efektní zdobnosti. 
3) Mluvte jedním vizuálním hlasem. 
4) Používejte maximálně dva nebo tři druhy písma. 
5) Upoutejte na první pohled. 
6) Barvy vybírejte s určitým záměrem. 
7) Pokud si vystačíte s málem, je to jen dobře. 
8) Negativní prostor má své kouzlo – vytvořte ho, ale 

nezaplňujte. 
9) Používejte písmo i jako obraz, má stejnou důležitost. 
10) Písmo musí být na pohled příjemné. 
 

 
 



11)   Snažte se být univerzální. 

12 )  Spojujte i oddělujte. 

13)   Hrajte si se světlými i tmavými tóny. 

14)   Vždy si ujasněte svůj záměr. 

15)   Řiďte se tím, co cítíte, design je vizuální záležitost.                                                                

16)    Tvořte sami – neopisujte. 

17)    Ignorujte módu, doopravdy. 

18)    Vdechněte svému designu život! Staticky rovná se        

          nudný. 

16)    Inspirujte se historií, ale nesnažte se ji  opakovat. 

17)    Symetrie je největší zlo. 

 

 



neoznačený obrazový materiál  je 
tvorba autora a archiv školních prací 

 


