
 
SYMETRIE A ASYMETRIE 

 



Symetrie v přírodě  

 

• Pokud pozorujeme přírodu, zjistíme, že živé                          
i některé neživé věci se skládají z částí, které 
jsou pravidelně uspořádané podle přímky, osy 
či rovnoměrně kolem středu. Např. podle 
vertikály se tomu často říká symetrie zrcadlová 
(motýli, ptáci, zvířata, ale i člověk...). Někdy se 
levá polovina nerovná pravé, ale přece 
jednotlivé prvky jsou symetrické. 

 

 





Symetrie ve výtvarném umění 

 

• Symetrie je kompoziční řád, ve kterém jsou 
jednotlivé prvky naaranžovány podle centrální osy, 
vertikální či horizontální. Všeobecně ji tedy chápeme 
jako souměrné členění prvků v prostoru. 

• Symetrii v umění můžeme označit jako stav vizuální 
rovnováhy, který je odvozený z tvaru, velikosti, barvy, 
polohy a zdánlivé rovnováhy prvků ve vizuálním poli. 
 



Členění prvků podle vertikální  
a horizontální osy 



Symetrie se výrazně projevuje v architektuře, 
hudbě, v symetrii tónů, v malířství, kde se 

uplatňuje jako aspekt rovnováhy, výrazně se 
projevuje např. v ornamentu. 

 





 

• Symetrická kompozice znamená, že určité tvary, mezery 
apod. jsou stejné a tedy působí staticky. To může někdy 
způsobit problém. Např. v grafickém designu pokud se 
divák nebude zabývat porovnáváním proporcí                        
a vzdáleností, rychle přehlédne sdělení a dál se jím 
nezabývá, protože kompozice nezapůsobila silným 
dojmem. V takovém případě je třeba diváka více 
zaměstnat, aby vyhodnocoval odlišnosti v prostoru                  
a vizuálně zkoumal obsah sdělení. 

• Lze říci, že symetrická kompozice nám lahodí, když jsou 
v ní nepatrné rozdíly a dokonalá symetrie s naprosto 
přesnými půlkami nám může připadnout nezajímavá.           
Je statičtější.  





 

 

Symetrické vzdálenosti mezi prvky 
působí staticky, čím jsou menší, tím 

je kompozice statičtější. 

 

 

Zvětšíme-li prvky tak, že budou 
zabírat většinu prostoru, dostanou se 

tak do konfrontace se zbývajícím 
prostorem, kompozice bude méně 

statická. 

 



Asymetrie ve výtvarném umění 

• Je opakem symetrie a působí dynamicky. 
Vyjadřuje neklid a oživení.  

• Asymetrie, při níž existuje výrazný rozdíl mezi 
oběma polovinami, avšak očekává pečlivou 
vyváženost jiného druhu, aby vyvolala zájem  a ne 
údiv nad neobratností. 

• Je třeba si uvědomit, že  dokonalá symetrická 
harmonie není jednoznačně předpokladem 
působivosti díla. Naopak právě její porušení může 
ovlivnit a změnit výtvarný účin díla. 





Asymetrie v grafickém designu  

 

    Symetrická kompozice textu byla od vynálezu 
knihtisku převažujícím řešením. Teprve nástup 
poválečné moderny ve 20. století tento zvyk 
narušil. Asymetrie je významným a účinným 
řešením, ovlivňujícím celou strukturu díla. 
Asymetrie vytváří napětí a dymaniku. 



<http://www.typo.cz/wp-content/uploads/2010/01/005470.jpg>> 
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Vytvoř symetrickou variaci z abstraktních prvků 



Vytvoř  asymetrickou variaci                                          
z abstraktních prvků 



neoznačený obrazový materiál  je 
tvorba autora a archiv školních prací 

 


