
PPT  V1G  a V1F 
 

„Symetrická a asymetrická kompozice“, pokračování. 

Zdravím, v tuto chvíli byste měli mít za sebou načerpání a zapsání informací týkající se 
KOMPOZICE   a  SYMETRIE A  ASYMETRIE  VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ a v neposlední řadě skici 
k variantám řešení vašeho zadaného úkolu.  

Vizuálně přezkoumejte tu pro vás nejlepší variantu  a přeneste návrh tak, aby při zvětšení 
nedošlo k deformaci původního návrhu. Využijte pomůcky přenášení pomocí sítě, nebo 
důležitých referenčních bodů, nebo kopírováním ( z druhé strany papíru je plocha pokreslená 
silnou vrstvou měkké tužky)  a zrcadlením  1  motivu na vícero míst podle osy apod. Kdyby 
vznikly nejasnosti,  konzultujte  je se mnou po mailu.  

Pokud budete volit symetrické řešení, dodržte aranžování objektů podle vertikální či 
horizontální osy  a nebo vlastní centrální osy. Symetrická  kompozice je o tom, že některé 
prvky jsou zcela stejné, ale v rámci ploch  je možné různě kombinovat a množit.  Oproti tomu 
asymetrická kompozice není tak statická, je nepravidelná, dynamická  a nutí mozek více 
vyhodnocovat různé odlišnosti. Člověk ji tak rychle nepřelétne pohledem. Tato informace je 
důležitá z pohledu grafického designéra a fotografa, zapamatujte si ji.  

Doufám, že jste na konci mé prezentace k symetrii a asymetrii nepřéhlédli  na závěr 
informaci, že mají být kompozice dvě. V ideálním případě je vyjít ve druhé variantě ze 
stejných prvků, aby tak obsahově na sebe oba úkoly navazovaly a tvořily vizuální jednotu. 
Práci  byste měli zvládnout do konce příštího týdne, moc vás zdravím, přeji inspiraci a chuť 
do tvoření. Blanka Petruželová. 

Na závěr několik dalších příkladů, jak autoři řešili kompoziční skladby 
v prostoru. Přečtěte si vyjmenované termíny a zkuste je identifikovat na 
jednotlivých ukázkách viz níže: 

OTÁČENÍ, OPAKOVÁNÍ, ZVĚTŠOVÁNÍ, ZMENŠOVÁNÍ, OSA, POMĚR 
VELIKOSTÍ, POČET PRVKŮ, VZDÁLENOST, BARVA, BAREVNÝ AKCENT, 
PROMĚNLIVOST, PLOCHA, LINIE, SVĚTLO, TVAR, STATIČNOST, 
DYNAMIKA, POLOHA, ŘAZENÍ PRVKŮ, HORIZONTÁLA, VERTIKÁLA, 
DIAGONÁLA, POSOUVÁNÍ, OTÁČENÍ, VARIANTA, ČLENĚNÍ, VZÁJEMNÁ 
KOMBINACE, POMĚR STRAN, POZITIVNÍ A NEGATIVNÍ TVARY, 
BAREVNÁ OBMĚNA. 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 


