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 Úvod 

Symbol má v ľudskej spoločnosti nenahraditeľnú úlohu. Vďaka nemu človek dokáže zachytiť zlo-

žité pojmy v jednoduchej a zrozumiteľnej podobe alebo presne definovať svoju myšlienku a pomocou 

písaného textu ju zachovať a šíriť ďalej. Tento fenomén ma už od detstva fascinoval a prejavoval sa 

v snahe napodobniť exotické a starodávne písma. Prvotné prejavy boli odzrkadlením podvedomej 

túžby, až postupom času som si začal uvedomovať, že sa jednotlivé znaky opakujú a začal som im 

pridávať význam. Vznikla široká skupina nesúrodých znakov, ktorá sa tak stala počiatočným krokom 

k tvorbe Symbolov môjho života.  

 

1 Myšlienkové východisko práce 

Prvotná skupina znakov bola rôznorodá a vizuálne nejednotná. Ich význam bol náhodný rovnako 

ako ich tvar. Preto som vo svoje práci pokročil k jednotnému systému s presnými pravidlami, ktorý 

prezentujem v tomto príspevku.  

Základom tvorby symbolov života je definovanie špecifického pojmu pomocou vzťahu dvoch zá-

kladných geometrických prvkov, línie a kruhu. Kruh predstavuje dokonalosť, človeka, boha, je vyjad-

rením nášho maximálneho potenciálu a túžby byť lepšími. Línia predstavuje nástroj, vzťah, spôsob, 

ako sa človek stavia k danému ideálu. Ich vzájomnou kombináciou sa dá vyjadriť všetko ľudské.  

Tieto princípy určovali základy tvorby jednotlivých symbolov. Samostatná manipulácia s prvkami 

znázorňovala vyjadrenie vzájomného vzťahu človeka k najvyššiemu ideálu či dokonalosti. Človek 

sám je nositeľom potenciálu dokonalosti, preto je taktiež vyjadrený kruhom, ale medzi potenciálom 

a jeho naplnením je rozdiel. Ten bol vyjadrený zmenou veľkosti, kde menší kruh predstavuje poten-

ciál človeka a väčší jeho naplnenie.  

Opakom sa stala nedokonalosť a vzďaľovanie sa od najvyšších ideí. Paradoxne, jej opak je totožný 

s dokonalosťou, jediný rozdiel je v prerušení kruhu. Táto malá chyba či poškodenie vrhá dokonalosť 

do úplne iného významu a stáva sa peklom. Aj línia prešla drobnou zmenou a to, že nie je priama, ale 

zlomená. Táto malá úprava už narúša jej priamu dokonalosť a jej smer nás teraz zvádza z pôvodnej 

cesty za dokonalosťou do prázdna.  

Tento prístup k tvorbe symbolov priniesol ich najväčšiu prednosť a slabinu. Tou je interpretácia 

jednotlivých symbolov, ako aj celkovej myšlienky, ktorá je nimi zapísaná. Každý symbol zastupuje 

širokú škálu pojmov a preto je ho možno interpretovať rôzne. Rovnako pri skupine symbolov tvoria-

cich ucelenú myšlienku sa zlou interpretáciou čo i len jedného symbolu môže dosiahnuť iný význam, 

a to musí pisateľ, tak ako čitateľ brať do úvahy. Preto je vhodnejšie používať ich so zámerom širokej 

interpretácie univerzálnej pravdy, ktorú čitateľ objaví vlastným skúmaním, hľadaním súvislostí 

a rôznym výkladom jednotlivých symbolov v ich vzájomnej interakcii. 
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1.1 Primárne symboly 

Skupina primárnych symbolov predstavuje základ celej práce. Obsahuje všetky ideogramy, ktoré 

boli vytvorené s cieľom priblížiť a podať určitú ideu cez jej vizuálne znázornenie. Symboly majú 

rovnaký myšlienkový základ aj pravidlá, ktoré určujú ich tvar. 

K jednotnému systému s presnými pravidlami ma doviedol prvý z týchto symbolov a to symbol 

sveta. Symbol sveta sa stal prvým cielene vytvoreným symbolom. Pri hľadaní jeho tvaru som sa inšpi-

roval keltským kruhovým krížom, ktorý v jednom zo svojich významom stelesňuje celý, fyzický 

i nadprirodzený svet. Prebratým základom sa stal kruh, ale kríž bol poňatý novým spôsobom. Je zlo-

žený z troch línií predstavujúcich tri aspekty človeka telo, myseľ a dušu, ktoré sú aj základnými sta-

vebnými prvkami ľudského sveta. V tomto poňatí sa stáva kruh zjednocujúcim prvkom, ktorý spája 

tieto tri diametrálne odlišné roviny, a tým tvorí uzavretý symbol stelesňujúci jedinca v jeho prostredí, 

svete. 

 

1.2 Sekundárne symboly 

Ďalším prirodzeným pokrokom pri vytváraní symbolov boli sekundárne symboly. Ich základnou 

úlohou sa stalo priblíženie významu primárnych symbolov. V ich vzájomnej kombinácii tak môžeme 

dosiahnuť presnú a hlavne správnu interpretáciu symbolov v akomkoľvek kontexte. Od primárnych sa 

sekundárne symboly líšia veľkosťou, ktorá je oproti primárnym znakom polovičná a väčšina z nich je 

komponovaná do tvaru obdĺžnika. V prípade kombinácie s primárnymi má každý sekundárny symbol 

vlastné pravidlá umiestnenia, a to, v akej vzdialenosti a pozícii sa umiestňuje vo vzťahu s primárnym 

symbolom. Okrem ich hlavnej úlohy dopĺňať primárne symboly je možné použiť ich aj osobitne 

v úlohe samostatných primárnych symbolov, ale ich veľkosť sa nemení. 

 

1.3 Numerické symboly 

Táto kategória symbolov vznikla z nutnosti zapisovať číselné údaje. Pri vytváraní numerických 

symbolov už nebolo dôležité myšlienkové zázemie, ale štýlová jednotnosť. Preto boli aj na nich 

uplatnené základné pravidlá, platné aj pre prvé dve skupiny symbolov. Základným prvkom sa stal bod 

ako náhrada kruhu a línia. Ich počet a umiestenie určujú konkrétne číslo, ktoré je samostatným uzav-

retým symbolom. Nezáleží na tom, z koľkých numerických symbolov je číslo zložené, stále sa riadi 

pravidlami písania pre primárne symboly. 

 

2 Praktické riešenie práce  

Po vytvorení určitého počtu symbolov bolo nevyhnutné určiť presné pravidlá nielen na ich tvorbu, 

ale aj použitie. Pi ich tvorbe boli všetky tvary komponované do základného štvorca, ktorého veľkosť 

môžeme označiť ako 1. Následne bol štvorec zväčšený o štvrtinu, ktorá je určená na presah línie, do-

dávajúcej symbolu význam. Následne bola rovnaká veľkosť (jedna štvrtina) použitá ako medzera 

medzi jednotlivými symbolmi pri ich písaní. V tomto smere som nechcel vytvárať ďalšie 

a komplikované poučky, ktoré by boli na príťaž, a preto som radšej vychádzal zo zaužívaných pravi-

diel písania. Symboly sa preto píšu a čítajú sprava doľava, sú umiestené v priamke pozdĺž ich centrál-

ne osi.  

 

2.1 Technická realizácia práce 

Samotná realizácia ponúka veľa možností na jej podanie. Do úvahy prichádzali dve najvhodnejšie 

alternatívy. Napokon bolo zvolené digitálne riešenie problematiky pomocou počítačovej grafiky. Sa-

motné počítačové spracovanie dáva autorovi väčšiu možnosť pracovať s jednotlivými prvkami a ich 

kombináciami. V tomto prípade to bola veľká výhoda, keďže aj malá zmena polohy línie mohla zme-

niť a často aj zmenila význam, čím vzniklo mnoho ďalších symbolov s podobným či diametrálne od-

lišným významom.  

 

4 Záver 

Symboly môjho života predstavujú špecifický náhľad na svet a princípy jeho existencie cez súbor 

grafických znakov. Ich úlohou je priblížiť tento náhľad divákovom cez ich vlastnú snahu objaviť 

a pochopiť ich význam. Napriek už značnému rozpracovaniu témy ešte nie sú kompletnou a uzavretou 
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kapitolou. Práve naopak, Symboly môjho života predstavujú rozsiahlu prácu s veľkým potenciálom na 

jej ďalší rozvoj, ktorý som naznačil vo svojej bakalárskej práci. V nej som začal využívať symboly 

novým spôsobom, Npr. ako zhluk samostatných pojmov, ktoré spoločne tvoria vyššiu ideu vyjadrenú 

novým, vizuálne príťažlivým spôsobom.  
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 Obr. 2. Slovník 
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 Obr. 3. Úvodná strana 
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Obr. 4. Primárne symboly 
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Obr. 5. Sekundárne symboly 

 



SEKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA 

 

431 

Obr. 6. Numerické symboly 
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 Obr. 7. Beznádej 

 

Obr. 8. Srdce 
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Obr. 9. „JA“ 

 




