
1 
 

 
 

 

 

 

 

JACK KIRBY 

 

Ročníková práce 

 

 

 

 

 

Školní rok 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

Autor: Tereza Ondroušková 

Konzultant: Mgr. Vladěna Ševčíková 

 



2 
 

Obsah 
ÚVOD ....................................................................................................................................................... 3 

KDO TO BYL JACK KIRBY? ......................................................................................................................... 4 

OSOBNÍ ŽIVOT A KARIÉRA ........................................................................................................................ 5 

MARVEL VS DC, Jack Kirby sv Stan Lee .................................................................................................... 8 

FILMOVÉ ZPRACOVÁNÍ ..........................................................................................................................11 

Ant-Man .............................................................................................................................................11 

Avengers ............................................................................................................................................12 

Capitan America .................................................................................................................................13 

Captain Marvel...................................................................................................................................14 

Fantastic four .....................................................................................................................................15 

Hulk ....................................................................................................................................................16 

Iron Man ............................................................................................................................................17 

X-men .................................................................................................................................................18 

Thor ....................................................................................................................................................19 

ZÁVĚR: ....................................................................................................................................................20 

RESUME: ................................................................................................................................................20 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A JINÝCH ZDROJŮ ................................................................................20 

 

 

 

  



3 
 

ÚVOD: 

Pro moji ročníkovou práci jsem si vybrala téma, které bude pojednávat o jednom z 

nejznámějších amerických ilustrátorů komiksů, Jacku Kirbym. 

Můžete ho znát především jako ilustrátora Marvel komiksů, které tvořil společně se 

Stanem Leem. Ano, ty komiksy podle kterých se dnes točí celosvětově známé filmy. 

Moje prezentace pojednává o jeho životě, jeho tvorbě, jeho spolupráci se 

světoznámými komiksovými společnostmi Marvel a DC, jeho přátelství a spolupráci  s 

komiksovým spisovatelem a výtvarníkem Joe Simonem, komiksovým scénáristou 

Stanem Leem a v neposlední řadě i o zpracování jeho tvorby ve filmech.   

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

Prohlašuji, že jsem Ročníkovou práci na téma ,, Jack Kirby “ vypracovala samostatně 

a s použitím uvedené literatury a pramenů. 

Ve Sloupě                                                                                     dne 27.5. roku 2021 

Tereza Ondroušková 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Chtěla jsem poděkovat paní učitelce Vladěně Ševčíkové za pomoc, dobré rady a 

hlavně trpělivost, kterou mi v průběhu zpracování věnovala. 
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KDO TO BYL JACK KIRBY? 
Už jste někdy slyšeli o Jacku Kirbym?   

Spousta z vás určitě zná jeho práci, ale většina z vás určitě neví, že to vytvořil zrovna 

on.  

Jack Kirby byl jeden z nejvýznamějších amerických komiksových ilustrátorů, dále to 

byl také spisovatel a editor.    

Jack Kirby společně se Stanem Leem vytvářeli takzvaně Marvel komiksy, podle 

kterých se dnes točí světově známé filmy. Například vytvořili postavy jako Captain 

America, Hulk, Fantastická čtyřka nebo třeba X-men.  

Jack Kirby- skutečným jménem Jackob Kurtzberg, se narodil 28. srpna roku 1917 v 

New Yorku. Známý byl hlavně pod pseudonymem,,Jack Kirby’’, ale měl i mnoho 

přezdívek nejznámější byla ,,The King’’, kterou mu dal sám Stan.                                                          
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OSOBNÍ ŽIVOT A KARIÉRA 
Narodil se 28. srpna 1917 na Manhattanu v New Yorku, kde byl vychován. Jeho rodiče 

Rose a Benjumin Kurtzberg byli rakousko-židovští přistěhovalci a jeho otec se živil 

jako dělník v továrně na oděvy. Rád kreslil a chtěl se o umění dozvědět více. Už jako 

malý se zamiloval do komiksů a obdivolal příběhy a charakteristiku různých postav. A 

jelikož vyrůstal v chudé rodině, neučil se kresbě ve škole, ale učil se od každého, kdo 

měl co nabídnout. Naučil se techniky, které si dotvářel podle svého. Jako starší měl 

větší cit pro vyprávění, a proto měl radši kreslení komiksů než seriózní ilustraci podle 

reality. Jeho styl nemá napodobovat realitu, ale má to být spíše vyprávění zajímavých 

příběhů. 

Nemohl si dovolit studovat, potřeboval vydělávat. Mnohokrát jeho práce odmítli, a 

nakonec svou kariéru nezačal v komiksu, ale v animovaném filmu. Po pracovních 

neshodách však odešel. Našel práci v Lincoln Newspaper Syndicate, kde působil tři a 

půl roku ve funkci politického karikaturisty. 

Nakonec se Kirby dostal k superhrdinům, když začal 

pracovat pro Viktora Foxe, notoricky málo platícího 

vydavatele komiksů. Foxovou velkou hvězdou byl 

Modrý brouk (Blue Bug), Jeden z prvních 

kostýmovaných hrdinů. Dalším zaměstnancem Foxu 

byl vysoký spisovatel a umělec Joe Simon. Simon s 

Jackem navázali dobré přátelství a pracovní vztah. Brzy 

oba muži vytvořili tým, který na příštích deset let bude 

zásobit komiksový svět příběhy a postavami. Nakonec 

vytvořili postavu, která měla vynést tým do popředí 

komiksového světa - Kapitána Ameriku. Kapitán 

Amerika byl okamžitým úspěchem a oni v krátké době 

vyprodukovali 10 čísel komiksu s tímto hrdinou. Ukázalo 

se však, že navzdory dohodě, nedostali slíbený podíl na 

Jack Kirby 1939 

zisku, a tak se rozhodli jít jinam. Místo peněz získali jenom dobrou pověst. Získali 

místo ve společnosti Detective Comics. Zde vytvořili velmi populární Boy Commandos 

což byly postavy “dětského gangu”, kteří bojovali proti nacistům. 

Potom oba dva odvedli do války. 
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1943 byl Kirby umístěný v zámoří pod velením generála Pattona. Sloužil jako bojový 

pěšák a získal dvě válečné hvězdy. V boji utrpěl vážné omrzliny nohou, které naštěstí 

doktoři dokázali zachránit. Během pobytu v armádní nemocnici si neustále dopisoval 

se svou nevěstou Rosalind a když se v roce 1945 vrátil zpět do Ameriky znovu se 

spojil s Joe Simonem, aby pracoval s Harvey Comics Company. Následně založili 

vlastní společnost, ale doba komiksům nepřála a jejich spolupráce se rozpadla. Kirby 

si začal hledat práci sám. 
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Po návratu z armády se Jackovi a Roz narodily čtyři děti - Susan, Neal, Barbara a 

Lisa. Roku 1969 se rodina přestěhovala do Jižní Kalifornie kvůli zdravoním problémům 

Lisy a kvůli bližší vzdálenosti k Hollywoodským studiím. 

V roce 1959 už pracoval pro společnost, která byla brzy známá jako Marvel Comics 

Group. Většinu času se věnoval knihám o monstrech, které později vedly k vytvoření 

Marvel Super-Heroes. Jakmile se obnovil zájem u čtenářů, začali vytvářet nové 

superhrdiny. 

S růstem popularity těchto hrdinů se začali v polovině 60let objevovat v různé televizní 

série kreslených filmů na motivy komiksů. Začalo se o nich psát v novinách. Díky tomu 

přibývalo stále víc nových zaměstnanců a Marvel už nebyla ta samá malá společnost. 

Během svého nejvýznamnějšího profesního období několikrát vystřídal dvě 

nejpopulárnější komiksové společnosti DC a Marvel. 

Na konci kariéry se věnoval opět tomu, co dělal na začátku kariéry, animaci. 

Roku 1987 odchází do důchodu a roku 1994 ve věku 76ti let umírá na srdeční selhání 

v Kalifornii. 

Zanechal po sobě hromadu fanoušků a kreativních nápadů, které v komiksové historii 

nemají obdoby. 

 

 

 

 



8 
 

 

 

MARVEL VS DC, Jack Kirby sv Stan Lee 
Nejznámější a nejvýznamnější dvojice ve společnosti Marvelu byl Jack Kirby a Stan 

Lee. Jack Kirby ilustátor a Stan Lee jako scénárista. Stan Lee se vždycky chtěl stát 

romanopiscem, a původně vůbec nechtěl vytvářet komiksy. V 17ti letech si začal 

hledat práci a nabídla se mu příležitost pracovat v Timely komiks (později Marvel). 

Volná pracovní pozice byla právě v oddělení komiksů, a v té době tam pracovali  pouze 

dva lidi: Jack Kirby a Joe Simon. Téměř dvacet let jim Stan Lee dělal asistenta až 

jednoho dne se Jack Kirby společně s Joem Simonem rozhodli odejít, protože 

dostávali málo peněz. Tím pádem se ze Stena Leeho stal šéfredaktor, poněvadž v 

tomto oddělení zůstal sám. V následujících letech se Stan Lee začal věnovat vytváření 

komiksů sám, vytvářel hlavě témata, která byla zrovna populární, řídil se vkusem 

společnosti. 

Kirby, potom co odešel do DC, vytvořil Challengers of the unknown a pracoval jestě 

na pár dalších projektech, ale nakonec ze spolupráce s DC sešlo, protože ho vyhodili. 

V DC jeho styl kreslení považovali za dost špatný a diametrálně odlišný od ostatních. 

V Timely comics mezitím za Stanem Lee přišel jeho šéf a vysvětloval mu, že DC právě 

prorazila s Ligou Spravedlnosti, že všechny své hrdiny dali dohromady a má to 

obrovský úspěch. Chtěl po něm nápad, lepší než má DC. Stana práce na comiksech 

v tu dobu vůbec nebavila, chtěl se věnovat serióznímu psaní románů. A tak si řekl, že 

ten poslední komiks udělá aspoň podle sebe, maximálně ho vyhodí, a to by mu vlastě 

vůbec nevadilo.  

Potřeboval však pro spolupráci někoho výjimečného s výjimečným výtvarným 

talentem a tak si vzpomněl na někoho, o kom si myslel, že styl kreslení jeho komiksů 

je nepřekonatelný. Oslovil Jacka Kirbyho. 

DC byla v tu dobu velkou komiksovou korporací, která měla před Marvelem asi 20 let 

náskok. A to hlavně kvůli jejich v té době nejoblíbenějším superhrdinům, jako byly: 

Batman, Superman a Wonderwomen. Ale DC dělalo komiksy cílené hlavně na děti. 

Oproti tomu v Marvelu se v příbězích zaměřovali na osobnosti jednotlivých postav. 

Chtěli se zaměřit na povahy a problémy svých hrdinů, které měli napodobovat realitu, 

proto si k nim lidé byli schopni vytvořit větší citovou vazbu a byli se s nimi schopni 

ztotožnit. Tento styl komiksů velice odpovídal i stylu kresby Jacka Kirbyho, kdy on 
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velice výstižně byl schopen zachytit akci a výraz. Oproti DC, která ve svých 

komiksových oknech zachycovala většinou celou scénu, Kirby však zašal dělat detaily 

a pohledy očima samotných postav. Společně se Stanem chtěli hrdinům dát osobnost 

i špatné vlastnosti. Hrdinové se často mezi sebou hádali a navzájem se moc nemuseli. 

Byli tím mnohem realističtější. 

 

 

 

   

První slavná série byla Fantastická čtyřka, následoval vůbec neúpěšnější jejich komiks 

Hulk. Právě v tuto chvíli Stan Lee přišel s nápadem změnit jméno společnosti z Timely 

Comics, nejdříve na Atlas Comics a později na Marvel Comics, což bylo marketingově 

výhodnější. Následoval Thor, Ant Man, X-Men, Iron Man, The Avengers,  

To se začalo stávat mnohem populárnější než komiksy DC, hlavně u vysokoškoláků 

a vypadalo to na obrovský úspěch. 

To se však nelíbilo DC. Z důvodu toho měl Marvel velký problém s distribucí, protože 

v minulosti byli nuceni podepsat nevýhodnou smlouvu s vydavatelem DC, a kvůli tomu 

své komiksy mohli prodávat jen na velmi málo místech. 

Aby udrželi spojení s fanoušky a čtenáři, Stan Lee vkládal do novin takzvaně Stanův 

Soapbox. Tento odstavec pro fanoušky, kde chtěli lidem ukázat, jak to probíhá v 

redakci a přiblížit tvůrce Marvelovských komiksů začal nabývat na popularitě a oni si 

tím udržovali a rozšiřovali fanclub. Dvojice Jack Kirby a Stan Lee spolu byli schopni 

vytvořit neskutečné věci. 
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 Jack Kirby byl velmi respektovaný a uznávaný, ale přesto měli lidé více rádi Stana 

Leeho, protože jim byl více sympatický. Uměl velmi dobře vystupovat na veřejnosti, 

byl oblíbený, sebejistý a velmi chytře spojil svou tvář s Marvelem, tím si zajistil svou 

neoddělitelnost od slavného Marvelu, přesto že ho nevlastnil. To však mezi ním a 

Jackem Kirbym vyvolávalo konflikty, poněvadž ačkoli Jack Kirby pracoval na 

komiksech podle svého pohledu mnohem víc než Stan Lee , nedostával takovou 

výplatu, jakou by si představoval. A s rostoucí Stanovou slávou se Kirby úplně ztratil 

z veřejného povědomí. Při tvorbě Spidermana se navzájem na ztvárnění nakonec 

vůbec neshodli, takže Stan Lee práci svěřil Steevu Ditkoovi. Protože Kirby byl zvyklý 

kreslit hrdiny svým stylem, který se hlavně zaměřoval na akce a výrazy v obličejích 

jednotlivých postav. Na rozdíl od Steeva, který se spíše zase zaměřoval na emoce a 

lidské vlastnosti.  

Následně se Steeve Ditko rozhodl skončit v Marvelu, protože také dostával minimální 

podíl, a taky proto, že kreslíře komiksů společnost nebrala dostatečně vážně. Brali je 

prostě jako nájemné umělce, které můžou kdykoli vyměnit. A podle toho jim také 

vyměřovali plat. Jack Kirby ale  zůstal, protože doufal, že se jednou něco změní. 

Jak šel čas, tak prodej Marvel komisů rostl, ale na výplatách se to opět neprojevilo. 

Jak rostla popularita, byl vytvořen podle komiksů dokonce kreslený seriál a spousta 

dalšího merche, ze kterého Kirby nedostal nikdy žádný podíl. A tak následně taky 

odešel. 

Začal pracovat na komiksech opět v konkurenční společnosti DC a chtěl si komiksy 

vymýšlet a sám psát dialogy. Kresby samozřejmě všichni chválili, ale dialogy nesklidili 

úspěch. Nebylo to prostě takové, jako od Stana Leeho. 

Přes všechny hádky a neshody Jacka a Stana se ti dva vždy navzájem podporovali a 

respektovali. Ale do Jackovy smrti spolu už nepracovali. 

 

Tento příběh Jacka Kirbyho byl odstrašujícím příkladem pro všechny současné 

komiksové výtvarníky, kteří si velmi dobře dávají pozor na to, aby za svou práci dostali 

náležitý honorář. Pokud něco takového byly schopny společnosti udělat i  Jacku 

Kirbymu, tak to jsou schopny udělat všem.   
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FILMOVÉ ZPRACOVÁNÍ 
Na závěr bych chtěla zmínit pár zajímavostí o samotných Marvel filmech, které se 

natáčely podle komiksových kreseb Jacka Kirbyho. Jak se filmy zpracovávaly a další 

zajímavosti o daných filmech. 

A zároveň zde také můžete vidět rozdíl mezi komiksovou kresbou a samotným 

filmem. 

 

 

Ant-Man  
Film byl natočený roku 2015, v hlavních rolích Paul Rudd, Evangeliene Lilly nebo 

Corey Stoll. 

Filmaři se rozhodli s vizuálními efekty trochu experimentovat, jelikož chtěli tento 

snímek odlišit od ostatních "zmenšených".  

A tak zkusili použít makrofotografie (zvětšené snímky) a technologii motion capture 

(pohyby herců převedené do digitální podoby). 

Když Paul Rudd dostal roli Ant-Mana, vždy se ho lidé zeptali, co vlastně Ant-Man dělá. 

Na to odpověděl, že se dokáže zmenšit na velikost mravence, ale ponechá si svou 

sílu, a dokáže s mravenci i komunikovat. A tomu se prý každý vždy smál.   
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Avengers 
V roce 2012 se na plátnech objevil první díl Avengers. V hlavních rolích RDJ, Chris 

Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johanson a nebo nový Hulk Mark Ruffalo. 

Ve zcela prvním díle komiksu Avengers roku 1964 byl příčinou vzniku týmu Loki 

(Thorův bratr). Nakonec se tato myšlenka zachovala až do konce natáčení filmu.  

Představitel Visiona současně nadaboval i hlas počítačového systému J.A.R.V.I.S, 

kterého je možné slyšet ve všech dílů Iron Mana. 

Jako jediný Benedict Cumberbatch už od začátku věděl jak bude filmová série 

pokračovat, a proto když se natáčel poslední díl, Avengers: End game, přivedl na 

natáčení Gwyneth Paltrow (představitelku Pepper). Protože měl Iron Man umřít. 
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Capitan America 
Po oprášení Iron Mana a Hulka, musel Marvel před Avengers probudit taky ikonického 

Kapitána Ameriku, v kterém hrají v hl. Roli Chris Evans, Sebastian Stan, Hayley Atwell, 

Hugo Weaving nebo Dominic Cooper. Který vyšel roku 2011. 

V tomto dílu bojuje Kapitán Amerika bojuje ve druhé světové válce. 

Chris Evans tuto roli asi třikrát odmítl, protože se nechtěl upsat tolika projektů naráz a 

přijít o soukromí, ale nakonec ho okolí i samotný RDJ přesvědčili. 

Když šel do kin první díl nikdo moc nevěřil, že to bude bráno seriózně. Protože si 

uvědomovali, že odvyprávět životní příběh muže, který se kvůli vědeckému 

experimentu stal Superhrdinou, jenž bojuje v kostýmu z americké vlajky proti 

nacistům, bude velmi těžké. I přes to se to lidem líbilo a stal se jedním z 

nejoblíbenějších filmů od Marvelu vůbec. 
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Captain Marvel 
Capitain Marvel je film z roku 2019, hráli Samuel L. Jackson, Jude Law, Ben 

Mendelsohn, Annette Bening a v hlavní roli Brie Larson, jako Captain Marvel. Což 

mělo představovat, že ženy můžou být stejně silní jako muži ne-li silnější.  

Brie je americká aktivistka, snažící se prosazovat více práce pro ženy ve filmovém 

průmyslu.  

Mimo toho spoustu fanoušků pobavilo, že Brie má alergii na kočky. A celou tu dobu 

natáčeli s napodobeninami. Což spousta fanoušků ani nepoznalo. 
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Fantastic four  
Fantastická čtyřka je v komiksovém světě klasika, ale snažili o to, aby bylo filmové 

zpracování snad co nejzdařilejší. Proto také vytvořili až čtyři filmy. K prvnímu filovému 

zpracování se dostali už roku 1994, který nebyl moc známý. Dále byl vytvořen další 

film roku 2005 v hlavních rolích Chris Evans, Jessica Alba, Ioan Gruffudd nebo 

Michael Chiklis. Tentokrát po velkém úpěchu se zpracování dostal o dva roky později 

i druhý díl. 
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Hulk 
Hulk je společně se Spidermanem nejúspěšnější charakter od Marvelu, takže vytvořili 

roku 2003 i film. V hlavních rolích byli Eric Bana, Jennifer Connelly, Nick Nolte, Josh 

Lucas, Sam Elliott. Stručně se jedná o velmi chytrého vědce, Bruse Bennera, který se 

ocitne pod gama zářením. A tak se následně promění v zelenou příšeru. 

Tento nápad byl už naplánován dlouho předem, ale Studio po populární sérii 

Fantastické čtyřky a Kapitána Ameriky, zprvu vůbec nevědělo jak tento nápad uchopit 

a jak ho převést do filmu. A jedním z dalších důvodů byla nízká vyspělost animace a 

digitálních efektů.  

Ale společnost z tímto zpracováním spokojena nebyla a tak vytvořili roku 2008 druhý 

a tentokrát už propracovanější An Incredible Hulk, který byl obsazen herci Edward 

Norton, Liv Tyler, Tim Roth a nebo William Hurt.  

Kvůli následnému nízkému výdělku, ale hlavně kvůli rozporu s Marvelem se Edward 

Norton (předsavitel Hulka) rozhodl odejít k menším produkcím. A tak ho Marvel 

následně nahradil za herce Marka Ruffala, který je uznávaný až do dnešní doby. 
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Iron Man 
První Iron Man film byl vytvořen roku 2008. S herci v hlavních rolích jako třeba RDJ, 

Jeff Bridgues, Gwyneth Paltrow, Jon Favreau a Terrence Howard. 

Po úspěšných sérií Spidermana a X mena, za které Marvel nedostal vůbec nic, se 

rozhodli pro vytvoření Iron Mana, což je dost velký risk na jejich poměry. 

Iron Mana chtěli předsavit jako inteligentního muže, který začne budovat úspěch 

znova, sám, a úplně od základů, a ktomu se právě perfektně hodil RDJ, který to měl 

podobné i svým životním příběhem. 
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X-men 
Se natáčelo už roku 2000, v hlavních rolích Patrick Stewart, Ian Mckellen, Hugh 

Jackman, James Marsden nebo Halle Berry. 

Tyler Mane (Sabretooth) si nechal své černé kontaktní čočky nasazené moc dlouho a 

pak přes jeden den vůbec neviděl, musel mít i obvazy. 
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Thor  
Se filmového zpracování dočkal roku 2011, s obsazením jako Chris Hemsworth, Tom 

Hiddleston, Natalie Portman, Anthony Hopkins.  

První díl zaznamenal velký úspěch a tak vyšla dvojka, která byla inspirovaná hrou o 

trůny. Třetí díl byl více nápaditý, protože se filmaři nemuseli držet žádného reálného 

místa a mohli si vyhrát s digitálními efekty a grafikou. 

Během čtyřdenního natáčení v Brisbane (Thor: Ragnarok). Chis Hemsworth a Tom 

Hiddleston věnovali každou z natáčecích přestávek k tomu aby se setkali s fanoušky. 
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ZÁVĚR: 
Toto téma jsem si vybrala, protože mě zajímá Marvel a právě zmíněné Marvel 

komiksy.  

K tomu hrozně obdivuji Jackovu práci, a tak jsem se rozhodla, že si o tomhle tématu 

zjistím více informací a různých zajímavostí, o kterých třeba většina lidí ani neví. 

Zároven mě taky baví kreslit komiksy a ráda se dozvím něco nového o jiných 

technikách. 

 

RESUME: 

My Seminal work deals with significant artist named Jack Kirby. The man, who 

ilustrated Marvel comics. My work is about his childhood, art habits, education, his 

job for Marvel and DC, his partnership with Stan Lee or Joe Simon and also about  

his family. Final part of my work deals Marvel movies and some kind of attractions 

about them. I also reminded more detailed relationship between Stan Lee and Jack 

Kirby, because I think that is very interesting.  

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A JINÝCH ZDROJŮ 
• https://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Kirby 

• https://www.britannica.com/biography/Jack-Kirby 

• https://kirbymuseum.org/biography/ 

• Kapitoly z dějin komiksu  Úžasný Marvel / Robert Kirkman's History of Comics 2017-  

https://youtu.be/aKqINdfRSig 

• Encyklopedie komiksového filmu  – Václav Rybář, Matěj Svoboda, Petr Cífka a Karel Ryška- 

NAKLADATELSTVÍ XYZ v Praze 2020 

• wikipedia.org 

• https://www.nejlevnejsi-knihy.cz/ 

• https://www.marvel.com/ 

• https://www.nytimes.com/ 

• https://www.amazon.com/ 

• https://pencilink.blogspot.com/ 

• https://www.mycomicshop.com/ 
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