
PROTIKLADY 

SOUZVUKY 



PROTIKLAD NEBOLI KONTRAST 

• Patří k důležitým principům tvorby. Působí jako 
náraz či změna mezi harmonicky vyváženými 
prvky a přitom nepopírá koncepční jednotu díla. 

• Protikladné jevy se navzájem přitahují, existují         
v nerozlučné souvislosti a závislosti, mluvíme             
o tzv. dialektickém vztahu. 

• Protiklad je jev, při kterém se uplatňují rozdílné 
stránky dvou prvků. 

• Příklady kontrastů: velký – malý, dlouhý – krátký, 
hranatý – oblý, světlý – tmavý, plocha – hloubka, 
lehký – těžký, klid – pohyb, měkký – tvrdý atd. 
 



 
Čím větší kontrast je mezi prvky, tím se zesiluje 

postavení a význam  jednoho z nich, viz obrázek č. 1 
 



Kulaté je kulatější vedle hranatého, teplá barva je 
teplejší vedle studené. 

Obrázek č. 2 obrázek č. 3 



Vysoké je vyšší při srovnání s nízkým, viz obrázek č. 4. 



V plošné kompozici se významně uplatňuje kontrast 
pozitiv negativ, viz obrázek č. 5. 



Někdy zbytečně velký kontrast může způsobit převahu určitého 
prvku a ve výsledném dojmu se jiný může úplně vytratit jako 

např. malý bílý čtverec vlevo na obrázku č. 6. 



Kontrasty v kompozici 

• Základním předpokladem dynamické a nápa-
dité kompozice při navrhování designu je 
tvoření kompozičních částí tak, aby měly 
různé, protikladné vlastnosti a aby spolu 
navzájem kontrastovaly. 

• Spolupůsobení různorodých kontrastů je 
někdy nazýváno „napětí“. Je pro úspěch 
kompozice zásadní.  



V čem vidíte napětí této fotografické kompozice? 

Napětí je koncentrováno v levé dolní části fotografie, kde 
cesta se dostává do těsné blízkosti s okrajem. 



• Ve 20. letech se v Německu začal prosazovat 
umělecký směr nazývaný Bauhaus, který přinesl 
do teorie obrazu největší změny ve 20. století. 
Tato škola nových umění, designu a architektury 
si získala pro své netradiční a vyzývavé přístupy 
celý umělecký svět.  

• Základní lekce Bauhausu vedl Johannes Itten         
a jeho teorie o kompozici byly založené na 
jednom jednoduchém principu a to                       
na kontrastech. Základem kompozice obrazu se 
stal kontrast mezi světlem a tmou, mezi tvary, 
barvami a pocity. Jeho záměrem bylo probudit 
vitální pocit zobrazovaného prostřednictvím 
vlastního pozorování.            
 
 



Rozlišení kontrastů 

 
• Tvarový: ostrý - tupý, přímý - zakřivený           

kulatý - hranatý 
• Proporční: široký - úzký, silný - slabý,              

dlouhý - krátký, vysoký - nízký, malý - velký  
• Světlostní: jasný , světlý - tmavý 
• Barevný: teplý - studený, aktivní - pasivní, 

následný - současný 
• Pocitový: výrazný - jemný, sladký - kyselý,       

lehký - těžký, jemný - drsný, nehybný - pohyblivý 



Zkoumejte kontrasty vlastními smysly a popište je. 

Kontrast proporční, obrázek č. 8  Kontrast tvarový, obrázek č. 9 



Kontrast světlostní, který využívá hlavně fotografie               
a grafika 

Obrázek č. 10 Obrázek č. 11 



Který kontrast je zde použit? 

Kontrast aktivní a pasivní, obr. č. 12 Kontrast simultánní, obr. č. 13 



Pokus se odhadnout, jaký pocitový kontrast fotograf 
vyjádřil na dalších obrázcích. 

Tvrdý a měkký, č.14 Jemný a výrazný, č. 15 



Světlo a tma, kontrast v několika valérech, obr. č.16 



Urči druh barevného 
kontrastu na obrázku č. 17 
 

Teplotní kontrast 


