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Úvod 

Alternativní zdroje energie, které v nejbližší budoucnosti budou muset nutně 

nahradit stávající vyčerpatelné zdroje, jsou v médiích zpravidla zmiňovány v odborné 

nebo velmi obecné rovině. Člověk, který se o energetické problémy příliš nezajímá, se 

tak dozvídá pouze nesouvislé informace bez širšího kontextu. Cílem tohoto 

bakalářského projektu je proto představit tuto problematiku podrobněji formou 

televizního dokumentu. 

Během přípravy praktického projektu a hlubšího zkoumaní tématu mne zaujal 

projekt Slunce do škol, který je typickým příkladem všech problémů spojených se 

zaváděním alternativních zdrojů energie do praxe. Myšlenka seznámit žáky a studenty 

se solární energií a ukázat jim možnosti jejího praktického využití je bezesporu dobrá, 

ale realizace celého projektu je j iž méně úspěšná. Celé zařízení je velmi složité a 

finančně nákladné a nesetkává se s takovým ohlasem, jaký Státní fond životního 

prostředí očekával. A právě to je typické pro mnoho projektů spojených 

s obnovitelnými zdroji energie - přílišná složitost a nákladnost a nevýrazný přínos pro 

uživatele. 

Proto jsem se rozhodla použít právě tento projekt jako příklad a natočit 

dokument o něm. Natáčela jsem na dvou zúčastněných školách, jejichž postoj je značně 

odlišný, a to jsem doplnila o názor z pohledu vedoucího katedry ekologické výchovy na 

PedF UK. Podařilo se mi sehnat i výpověď povolaného člověka ze SFŽP. 

Teoretická stať se věnuje zásadám práce s člověkem v televizním dokumentu, 

protože ta je nedílnou součástí nejen natáčení, ale i přípravné a závěrečné fáze tvorby 

dokumentu. Stať poukazuje na problémy technického, psychologického i etického rázu, 

na které může dokumentarista během své práce narazit, navrhuje způsoby jejich řešení a 

uvádí příklady, jak se s nimi vypořádali čeští i světoví tvůrci. V závěru práce jsou 

shrnuty zkušenosti k tomuto tématu, které jsem získala při natáčení praktického 

projektu. 
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Jak dostat Slunce do škol - technický scénář 

Začíná hudba 

FSV UK uvádí 

bakalářský projekt Barbory Umancové 

Jak dostat Slunce do škol 

Roztmívačka 

C třída, kluk se zvedá z lavice a jde psát na 
tabuli 

D logo Eurobarometr, odjezd - C: zpráva 
Evropské komise 

D graf, CZ 46%, švenk - nadpis grafu 
„Information on the environment" 

PD Vrbický titulek: Ondřej Vrbičky, odbor 
obnovitelných zdrojů SFZP 
Webové stránky - D: nápis obnovitelné 
zdroje, 100 solárních škol 

C www stránky - nadpis 100 Solárních škol 
- projekt Greenpeace, po kliknutí se objeví 
stránky projektu 

PD Randák ukazuje demonstrační panel, 
titulek: Vít Randák, školník ZŠ Nad Parkem 
C informační panel na zdi 
D informační panel s údaji 

PD Randák u panelu 

Infograftka: 
Přínos pro školy: 

- ukázka malé solární elektrárny 
- pomůcka pro vyučování 
- vytváření sluneční mapy CR 

Hudba se mírně ztlumí, ruch třídy 

Komentář: Více než třicet let je součástí 
školní výuky ekologická výchova. Jejím 
cílem je prohlubovat u žáků znalost životního 
prostředí a způsobů jeho ochrany. 
Přesto se více než polovina Čechů považuje 
právě v tomto oboru za špatně informované. 
Vyplývá to z loňského průzkumu Evropské 
komise. K odstranění tohoto nedostatku 
vznikl na Státním fondu životního prostředí 
dotační program. 

Hudba ztichne 

Svnc. Vrbičky: Ten projekt se teda jmenuje 
Slunce do škol a jeho hlavním cílem je 
demonstrace využití sluneční energie. 

Komentář: Program vznikl v roce 2000 
z podnětu hnutí Greenpeace. Spočívá 
v instalaci malých solárních elektráren na 
základní a střední školy. 

Svnc. Randák: To je támhleten panel, kterej 
je vlastně připojenej do sítě. 
A z druhý strany tý zdi, vlastně za tím 
panelem z opačný strany je informační panel, 
kterej ukazuje jednak momentální údaje, to 
znamená střídávej proud, stejnosměrnej 
proud, výkon, měří to i teplotu venkovní. 

Vyjede hudba 
Komentář: Autoři projektu vyzdvihují 
především tyto možnosti využití: 
Praktická ukázka malé solární elektrárny, 
pomůcka pro fyziku a technické předměty, 
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ekologické image školy 

PD Vrbický 

Nájezd na dívky ve třídě 
Panorama auta zaparkovaná pod 
demonstračním panelem 

D česká vlajka, odjezd - C budova SFŽP 

C - vchod SPŠ Františka Křižíka, kluk jde 
dovnitř 

C Hildebrand, titulek: Jan Hildebrand, 
ředitel SPŠ Františka Křižíka. 

PD fotovoltaické panely 

C Hildebrand 

Panorama - dvůr před SPŠ - průchod se 
zobrazovacím panelem. 

C panely na střeše 
C Hildebrand zamyká dveře 

C Hildebrand na chodbě, ukazuje na počítače 

PD počítač na stěně 

C Hildebrand 

D cena 498 000. švenk „rozhodnutí ministra 

účast na vytváření sluneční mapy Česka, 
ekologické a pokrokové image školy pro 
místní komunitu i navenek 
Hudba se ztlumí 

Syne. Vrbičky: Je to teda zaměřený na školy, 
protože ty generace samozřejmě budou mít 
v budoucnu určitě hodně starostí. Budou se 
muset zabývat otázkou, jak nahradit stávající 
vyčerpatelné zdroje. 

Hudba vyjede 

Komentář: Na státní fond životního prostředí 
přišly hned první rok stovky žádostí. Tento 
zájem byl způsoben mimo jiné stoprocentní 
dotací ze strany státu. Postupně se program 
rozrostl o větší systémy určené pro 
specializované střední a vyšší odborné školy. 

Hudba se ztlumí 

Svnc. Hildebrand: My máme nainstalované 
dva systémy, a ten první systém, 
fotovoltaický, nám byl nabídnut v rámci 
projektu Slunce do škol. Realizovalo se 
tenkrát myslím deset průmyslových škol 
v české republice s tím výkonem jeden 
kilowatt. 

Hudba vyjede 

Komentář: Ne na všech školách jsou ovšem 
vhodné vstupní podmínky. Například škola 
Františka Křižíka se nachází na pražských 
příkopech a musí dodržovat vyhlášky 
památkářů. Solární panely proto musí být 
umístěny na střeše, kam žáci ani kolemjdoucí 
nemají přístup. 
Proto se škola rozhodla doplnit systém 
vlastními počítači. 

Hudba se ztlumí 

Syne. Hildebrand: Žáci to vidí na vlastní oči 
pořád, že to teda tady existuje, že to funguje, 
že to chodí i tehdy, když sluníčko nesvítí. 
Žáci se o to zajímají ve větší míře, i v té 
úrovni realizovatelnosti v reálném životě 
momentálním. Pochopitelně ta cena je ještě 
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ZP" 

PD Marcalík, li lulek: Vladan Marcalík, 
podnikatel v oboru fotovoltaiky 

Infografika - schéma připojení 
Objeví se popisky ke schématu v levém 
sloupci. 
V pravém sloupci nadpis „průměrné ceny", 
postupně se objevují běžné tržní ceny 
jednotlivých součástí. 

Součet ceny 
Detail rozhodnutí ministra ŽP, zatržena cena 
498000,-
PD Marcalík 

PD Vrbický, titulek Ondřej Vrbičky, odbor 
obnovitelných zdrojů SFZP 

D, PD - kabely, skříňka se znakem vysokého 
napětí, fotovoltaické panely 

Švenk - Hildebrand - zobrazovací panel 

Panorama - SFŽP 

PD Vrbický 

PD Ziegler, titulek: Václav Ziegler, katedra 
ekologické výchovy PedF UK 

PD ZŠ Nad Parkem, odjezd - C budovy 

D fotografie lidí u panelu, odjezd na stránky 
Greenpeace 

dost vysoká k tomu výkonu, který to je 
schopno dodat. 

Syne. Marcalík: To je chyba toho státu, který 
si nezkontroloval běžné ceny. To jsou 
moduly, které skládáte, je to celé nějaká 
stavebnice. 
Takže vy si vemte, z čeho je sestaven systém 
o výkonu l,2kW. Jsou tam nějaké solární 
moduly, nějaký měnič, nějaká zobrazovací 
jednotka, konstrukce, kabeláž. Víc toho není. 
Spočítáte si deset panelů krát jejich cena. 
Měnič plus do toho, displej, kolik zhruba 
může stát, kabeláž, konstrukce, kdyby to 
bylo dalších padesát tisíc, jo, tak jste na tři 
sta tisících, ale už v tom je vaše inarže. 
Takže kde je těch dalších sto padesát tisíc? 
Rozumíte mi? To je jednoduchá 
matematika... 

Syne. Vrbický: Je pravda, že ten systém třeba 
je trošku dražší, než když si to někdo pořídí 
třeba v rodinném domě, protože jednak teda 
tam bylo nějaké to zařízení, které mělo 
zajistit nějakou tu vizualizaci, jednak jsme 
tam měli podmínky, aby to umožnilo 
připojení někam na počítač. 

Hudba vyjede 

Komentář: Program Slunce do škol funguje 
šestým rokem a bylo do něj investováno přes 
dvě stě miliónů korun. Přesto se státní fond 
životního prostředí nesnažil nijak zjistit, jaký 
je jeho ohlas na školách. 

Hudba se ztlumí 

Syne. Vrbický: Spíš tak jako namátkou jsme 
dělali takovýhle průzkum. 

Syne. Ziegler: Pokud já mám zprávu, tak na 
školách se tenhleten projekt nějakým 
způsobem příliš neuplatňuje. 

Hudba vyjede 

Komentář: Podobná situace je i v základní 
škole Nad Parkem v Praze na Zbraslavi, která 
byla vůbec první školou, kde byl solární 
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panel nainstalován. 

PD Randák u panelu 

C vchod školy, zavírají dveře. 

D ruce na klávesnici 

PD e-mail od ředitele 

PD Randák čte z papíru 

C děti jdou po chodbě 

PD Ziegler 

C děti pokračují po chodbě 

Graf „Schválené žádosti programu SDS" 

Graf,, Procentuální zastoupení ZS a SS" 

PD Vrbický 

PD Ziegler 

PD učitelka píše na tabuli 

Hudba se ztlumí 

Syne. Randák: Vlastně to zařídil náš bejvalej 
ředitel Kupka, kterej byl spolupracovníkem 
Greenpeace. Byl kolem toho velkej humbuk, 
že jo, ale od tý doby už se nic neděje. 

Komentář: Bývalý ředitel ani hnutí 
Greenpeace se dnes už k projektu nechtějí 
vracet. Současný ředitel byl ochotný vyjádřit 
se pouze e-mailem. 
(Zvuk klávesnice) 
Článek nevzbuzuje žádný zájem ani ze strany 
pedagogů ani ze strany dětí. Vzhledem 
k tomu, že naše škola má pouze první stupeň, 
myslím si, že nápad k instalaci nepadl na 
úrodnou půdu. Z mého pohledu to byly 
vyhozené peníze. 

Syne. Randák: Protože tady se děti žádnou 
fyzikou ani technikou nezabejvaj. Možná se 
zabejvaj tak počítačema poslední dobou, ale 
takovýhle věci vůbec nechápou. 

Syne. Ziegler: Od té první, do té deváté třídy, 
by se spíš děti měly seznamovat s přírodou, 
s přírodním prostředím kolem sebe a teprve 
potom by se do toho měly začleňovat 
tyhlenty projekty, až budou vědět proč a jak. 

Hudba vyjede 

Komentář: Na počátku byly skutečně 
upřednostňovány střední a vyšší odborné 
školy. V roce 2002 už získalo dotaci více než 
sto základních škol. Dodnes bylo podpořeno 
více něž tisíc akcí, téměř tři čtvrtiny na 
základních školách. 

Hudba se ztlumí 

Svnc. Vrbičky: Ten nárůst postupně od toho 
roku 2000 byl celkem zřetelný. 

Svnc. Ziealcr: Ten projekt byl velmi a velmi 
náročný a prakticky na základních školách 
nerealizovatelný a na středních školách 
realizovatelný jen s velkými obtížemi. 

10 



PD Vrbický 

D fotovoltaický panel na Zbraslavi 

PD Randák v kanceláři 

C učitelka zavírá dveře na dvůr, kde je panel 

PD Randák - čte z letáku 

PD Vrbický 

C s Randákem prohlížíme dokumentaci 

PD papíry k projektu 

PD Vrbický 

C opuštěný dvůr s panelem na Zbraslavi 

PD popsaná tabule, švenk na učitelku 

PC děti v lavicích, nájezd na D dívky 

Zatmívačka 

Spolupracovala Tereza Pultarová 

Pedagogické vedení PhDr. Martin Lokšík 

Svnc. Vrbický: Trošku nás mrzelo to, že to 
nemělo až takovou odezvu u těch škol, že 
některý ty školy opravdu ani neměly o to 
zájem a pak nám to vracely a říkaly, vždyť 
mi to nechceme a takhle. 

Svnc. Randák: Kdyby si to někdo 
odmontoval a odvez někam, kde to smysl 
má... 

Hudba vyjede 

Komentář: A tak se s projektem na mnoha 
školách vůbec nepracuje a z plánů na jeho 
rozmanité využití sešlo. 

Hudba se ztlumí 

Svnc. Randák: Ekologického a pokrokového 
image pro místní kontinuitu, pardon, 
komunitu i navenek. Kdo ze Zbraslavi to ví, 
že to tady máme? 

Svnc. Vrbický: Se nám stalo, že ty školy 
třeba ani o tom nevěděly, že zažádaly, jo. 
Nebo, že se nám ozvaly, že teda získaly 
nějakou dotaci, že jim došel nějaký papír, že 
jim je přislíbena podpora, a teď oni ani 
nevěděli, jak to vypadá. 
Vzniklo to tím, že přece jenom se toho chytil 
někdo a třeba obeslal ty školy, že jim zařídí 
stoprocentní dotaci, ty školy tím, že to bylo 
pro ně sto procent, tak vlastně řekly ano, tak 
my si to zařídíme. 

Hudba vyjede 

Komentář: Program Slunce do škol bude přes 
všechny obtíže pokračovat i v příštích letech. 
Jestli se peníze do něj investované zúročí, 
ukáže až čas. Do té doby můžeme jen doufat, 
že příští generace nebudou ve znalostech 
životního prostředí mezi posledními 
v Evropě. 
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Práce s č lověkem v televizním dokumentu 

V v 

Život před kamerou 

Sochaři, malíři, spisovatelé, hudebníci a všichni další umělci hledali odnepaměti 

odpovědi na složité otázky: Jak zachytit lidské vlastnosti, pocity a osudy? Jak 

vystihnout atmosféru prostředí, jak popsat společenské vztahy a široké sociální 

struktury? Jak mám velkoměsto zachytit najedno plátno, do sta stránek, do jedné 

symfonie? A jak mám vystihnout, co se skrývá za jednou jedinou slzou? Jakým 

způsobem ztvárnit život? 

Tento problém stál od prvopočátku i před průkopníky kinematografie, a to u obou jejích 

podob - hraného filmu i dokumentu. Ačkoliv je hranice mezi nimi nejasná a často 

sporná, lze ji stanovit například postojem tvůrce k realitě - zatímco hraný film vytváří 

fiktivní obrazy, dokumentarista svůj tvůrčí záměr vyjadřuje výběrem prvků ze 

skutečného prostředí. Z toho jednoznačně vyplývá, že chce-li dokumentarista 

reflektovat různé sociální jevy, zpracovat politické, kulturní a společenské události nebo 

naopak vystihnout nej intimnější momenty lidského života a ty nejniternější pocity, musí 

tyto okamžiky najít ve svém okolí. Musí tedy nezbytně pracovat s člověkem jako 

objektem svého zájmu, s jeho opravdovými prožitky - musí umět tvůrčím způsobem 

zachytit skutečné okamžiky jeho života. Člověk ve své přirozenosti se musí ocitnout 

v centru jeho pozornosti. 

Tady je tedy jeden ze zásadních rozdílů hraného a dokumentárního filmu. Rozhodne-li 

se režisér hraného filmu vyjádřit určitý pocit nebo názor, chce-li vyprovokovat 

v divákovi emoce, používá k tomu své herce. Vyžaduje od nich vcítit se do role a 

předstírat. Herec je jeho nástrojem - kvalita jeho filmu záleží do velké míry na tom, jaké 

herce si vybral. 

Naproti tomu dokumentarista, chce-li vystihnout atmosféru, nejjemnější pocity i 

nej složitější společenské jevy, musí vycházet z reality. Musí hledat tyto pohnuté, 

emočně a informačně zajímavé situace u skutečných lidí. Nemůže jim diktovat - teď 

buďte smutní, teď předstírejte překvapeného. „Dokumentaristův člověk není nástrojem 

k ztvárnění materiálu - neboť on sám je materiálem." (Sklenář, 1983, str. 49) 

Režisér dokumentu musí „přistihnout život v nestřežené chvíli" (Branko, 1991, str.22), 

být u svých hrdinů v momentech, kdy se dostávají do situací zajímavých pro jeho látku. 
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Musí tyto situace rozpoznat a co nejlépe zachytit na filmový materiál a zároveň si být 

vědom toho, že filmováním zasahuje do situace, vyvolává určité nepřirozené chování a 

s tímto faktem se nějakým způsobem vyrovnat. 

Již při volbě námětu musí dokumentarista uvážit tyto problémy z hlediska 

psychologického, technického, uměleckého i etického. Lidé, které si zvolí pro 

účinkování ve svém filmu, ovlivní způsob jeho tvůrčí práce, bude jim muset přizpůsobit 

délku přípravy i technické prostředky. Navíc samo natáčení a následné uveřejnění 

dokumentu nutně nezvratně ovlivní i další život jeho protagonistů. To vše musí 

dokumentarista uvážit na začátku své práce a nesmí na tyto aspekty ani na chvíli 

zapomínat během natáčení a později ve střižně. 

Samozřejmě existují situace, kdy tento problém režisér nemusí řešit, např. u 

přírodovědných filmů nebo při práci s archivními materiály. Ty ale nejsou předmětem 

této bakalářské práce. Jejím cílem je ukázat, jaké možnosti se při práci s člověkem 

dokumentaristům nabízí, jaké postupy volily osobnosti světové a české kinematografie a 

žurnalistiky v různých situacích a v čem spočívají hlavní výhody a nevýhody 

jednotlivých přístupů. 
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Výběr aktérů. Problém dramaturgie 

Jestliže úspěch hraného filmu závisí do velké míry na výkonu herců, tak i úspěch 

dokumentu se výrazně odvíjí od atraktivnosti jeho protagonistů. Jestli bude jejich 

účinkování poutavé a sdělné nezávisí jen na tom, jak s nimi režisér povede rozhovor, do 

jakých situací je postaví a jakým způsobem pak jejich výstup sestříhá, ale výrazným 

momentem je už jejich samotný výběr. 

Tato otázka vyvstane v okamžiku, kdy režisér hledá svůj klíč ke zpracování námětu, 

kdy hledá ideální způsob, jak vystihnou jádro problému. Výběr aktérů je tedy úzce spjat 

s problematikou dramaturgie. Rudolf Adler rozlišuje z tohoto hlediska tři základní pojetí 

dokumentu - - romantické, expresionistické a realistické. (Adler, 2001, str. 37-39) 

Zatímco romantismus si všímá především člověka jako individuality, expresionistické 

pojetí se soustřeďuje na širokou sociální skupinu. Romantismu pak lze vyčítat 

především opomenutí dalších souvislostí lidské existence, vytržení jedince ze 

společenského kontextu, zatímco expresionismus může v některých případech 

sklouznout k povrchnosti a formálnosti. Realismus se snaží zohlednit oba tyto přístupy, 

jeho cílem je tedy ukázat člověka ve společenském kontextu, respektive společnost 

v jej ím lidském rozměru. Ovšem jeho hlavní úskalí vidí Adler v těch případech, kdy 

snaha o popis skutečnosti není podpořena tvůrčí invencí a kreativitou. Pak dochází 

k pouhé deskripci, nudné a bezduché. Ideální variantou je tedy různá kombinace těchto 

tří přístupů. 

Autor, který chce ukázat svět v tom nejširším rozpětí, se může rozhodnout pro naprosto 

anonymní zobrazení lidí, jako je tomu např. ve filmech Godfrey Reggia Naqoyqatsi, 

Powaqqatsi a Koyaanisqatsi. Může je ukazovat „z dálky", bez osobního kontaktu a 

jakéhokoliv představení jejich osudu. Potom nemusí při své práci příliš uvažovat o 

aspektech práce s člověkem, nemusí se snažit získat důvěru svých protagonistů, hlouběji 

je poznat. Zpravidla ale bude pro dokumentaristu nutné dostat se k lidem blíž. Autor se 

může rozhodnout pro úzký pohled jednoho svého hrdiny, ať už pro dané prostředí 

typického nebo naopak výlučného, a použít ji jako průvodce, využít jeho názorů a 

popsat skutečnost jeho očima. Další možností je popsat problém prostřednictvím činů a 

prožitků jedné nebo několika postav, poskládat z nich mozaiku, která co nejlépe 

vystihuje téma. Tak se rozhodla postupovat například Helena Třeštíková, když ve svých 

Manželských etudách zaznamenala soužití různých párů a nechala diváka, aby si sám 

našel souvislosti a odlišnosti v jejich osudech. 
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Tedy dokumentarista, který se rozhodne pro určité pojetí na základě dramaturgie, podle 

toho musí volit i své protagonisty. Musí hledat v reálném prostředí ty, kteří budou 

nejlépe vyhovovat jeho tvůrčímu záměru, zároveň ale musí zohledňovat i další aspekty, 

například psychologické, finanční, technické či etické. Pokud si pro svou práci vybere 

člověka, který má sice zajímavý osud, a leje uzavřený, musí režisér počítat s tím, že 

stráví mnohem více času získáváním jeho důvěry a možná se mu nikdy nepodaří získat 

skutečně upřímnou výpověď. Musí tedy zvážit, jestli je účinkování tohoto člověka 

skutečně tak podstatné nebo jestli je účinnější strávit čas jiným způsobem. Při práci na 

investigativním dokumentu musí zase režisér zvažovat, zda natáčením nebo i pouhým 

oslovením nějaké osoby nemůže této uškodit. Musí počítat s tím, že někteří lidé se ho 

budou snažit manipulovat a obelstít a musí se rozhodnout, zda toto riziko podstoupit. 

Etické aspekty přichází ke slovu například při práci s oběťmi násilných trestných činů, 

přírodních katastrof nebo válečných konfliktů. Výběr protagonistů je tedy velmi 

komplexní a dokumentarista ho musí zvážit na základě svých odborných zkušeností, 

psychologického citu, finančních a časových možností a svého nejlepšího svědomí. 

Může se ukázat jako mylný až během přípravné fáze nebo dokonce samotného natáčení 

a o to musí být dokumentarista přizpůsobivější a vnímavější. 
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Poznání prostředí, důvěra 

Výběr protagonistů je „klíčovým bodem úspěchu" (Adler, 2001, str.46), neméně 

důležitá je ale i další práce s nimi. „Není náhoda, že všichni, počínaje Flahertym, konče 

Leacockem, vyzdvihují na prvním místě lidskou stránku, lidský kontakt s těmi, 

s kterými je filmování přivedlo do styku. Protože za prvé je třeba získat důvěru!" 

(Sklenář, 1983, str.53) Často je velmi obtížné vůbec přemluvit lidi k samotné spolupráci 

na filmu, ať už ve formě účinkování před kamerou, sdělení důležitých informací nebo 

provedení prostředím natáčení. Může to být proto, že jsou to prostě uzavřené osobnosti 

nebo v případě publicistických a obzvlášť investigativních dokumentů kvůli ochraně 

jejich soukromí a někdy i bezpečnosti. Jak tyto lidi s negativním postojem ke spolupráci 

přesvědčit? Zúčastněným by mělo být jasné, co jim natáčení přinese a co jim naopak 

vezme. Musí pochopit, proč právě oni jsou pro nás důležití, „musíte objevit jeden 

důvod, proč by s vámi měl dotyčný mluvit" (Spark, 1999, str. 74) 

David Spark, investigativní novinář a autor knihy Investigative Reporting, radí: „Měli 

byste být upřímní a otevřeně vysvětlit, proč s lidmi chcete mluvit a za jakým účelem 

potřebujete tyto informace. (...) Nikdy nevyvolávejte v lidech pocit, že je využíváte." 

(Spark, 1999, str. 75) Získat lidi pro natáčení tedy není snadné a dokumentarista nesmí 

zapomínat, že může „přemluvit pouze přemluvitelné." (Spark, 1999, str. 75) 

Neméně náročná je ale i další fáze práce s lidmi - musíme je připravit na natáčení, 

poznat je po stránce osobní, získat od nich (a o nich) maximum informací, připravit je 

na technickou stránku filmování. Tady přichází ke slovu zejména psychologie a osobní 

vlastnosti režiséra. Jaké by tyto vlastnosti měly být, nelze vyjmenovat, přesto uvedu 

alespoň jeden příklad: „Náš zájem musí být hluboký a opravdový. Za druhé musí v nás 

partner vidět osobnost. (...) Jedním z rysů je znalost věci. Nevtíravá, samozřejmá 

suverenita, s níž děláme své řemeslo. (...) Pak je tu třetí věc: fandovství. Dokumentarista 

- to j e zápal pro věc." (Sklenář, 1983, str. 54) 

Jak dlouho tato fáze bude trvat, je značně individuální. Jan Špáta například tvrdí, že mu 

stačí na přípravu několik dnů k obhlédnutí terénu, pár slov s protagonisty a je připraven. 

Naproti tomu Robert Flaherty si v místě natáčení svých dokumentů postavil dům a 

s místní komunitou se sžíval několik let. Časosběrné dokumenty se točí několik let a 

během této doby proces vzájemného poznávání samozřejmě pokračuje a vzájemná 

důvěra a otevřenost se prohlubuje. 
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Technika 

Poté, co si dokumentarista obhlédl terén, našel hrdiny a několik hodin, týdnů nebo let je 

poznával a rozmlouval s nimi, nastane okamžik, kdy se octne opět na začátku. Chvíle, 

kdy bude muset znovu tvrdě bojovat o otevřenost, upřímnost a důvěru. Tato chvíle 

nastává tehdy, když se kromě režiséra objeví kamera, světla, mikrofony a štáb, který 

s tímto zařízením pracuje. Už v šedesátých letech minulého století si Richard Lcacock 

uvědomoval, jak nepřirozeně působí na lidi filmová technika: „Odjíždíte filmovat 

dokument s nejlepšími úmysly na světě, abyste zastihli událost na místě. Rozbalíte 

reflektory, stativy, kabely a říkáte lidem, aby se uklidnili. Jak chcete, aby byli klidní, 

když jste zařídili tak skvělou mučírnu?" (Sklenář, 1983, str.45) 

A tak když natáčel závěrečnou scénu svých slavných „Primářek", zůstal s prezidentem 

Kennedym v kanceláři sám. Bez světel, bez kabelů, bez stativu. A stejným způsobem 

natočil některé materiály s protikandidátem Kennedyho Humphrym, použil dokonce 

amatérskou 16mm kameru. A stejně tak i dnes, kdy technický pokrok umožňuje užití 

stále menších a menších přístrojů, se snaží dokumentaristé omezit štáb na nejnižší 

možnou míru. Utrpí sice technická kvalita, aleje očividné, jaké výhody toto přináší. 

Kamery, světla, mikrofony, to vše totiž způsobí u filmovaných svým způsobem šok. 1 

tou nejmenší videokamerou lidi rozrušíme. Chceme natočit co nejpravdivější skutečnost 

a přitom právě my porušujeme rovnováhu, vytváříme nepřirozenou situaci. A co se 

stane? Lidé buď zmlknou, zastaví svou činnost, začnou koktat, zapomenou co chtěli 

říct, kamera je ochromí a neboje naopak naše pozornost povzbudí a oni začnou být 

příliš aktivní, začnou se předvádět, „onemocní herectvím" (Sklenář, 1983, str.48) 

A tak chceme-li zachytit co nejpřirozenější reakce, musí technická stránka nutně 

ustoupit do pozadí. Musíme počítat s maskou lidí, s herectvím. A musíme najít způsob, 

jak tyto nepřirozené reakce minimalizovat a nebo naopak tvůrčím způsobem využít. 

Nabízí se nám mnoho možností. 

Skrytá kamera 

Skrytou kamerou rozumíme situaci, kdy účinkující neví, že jsou filmováni. Kamera tedy 

nemusí být nutně ukrytá, stačí, když štáb předstírá, že není zapnutá, případně natáčí 

z velké dálky s využitím teleobjektivů apod. Tento postup umožňuje zachytit lidské 

chování v jeho maximální přirozenosti, ovšem vyvstávají zde mnohá úskalí - technická, 

estetická, ale především etická a právní. 
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Technická omezení jsou značná - je obtížné měnit polohu kamery, úhel záběru, ještě 

náročnější j e pohyb (i když samozřejmě lze filmovat např. z jedoucího auta, ukrýt 

kameru v přenosném kufříku apod.). Navíc zařízení je relativně drahé, složitě ukryjeme 

větší množství kamer, budeme omezeni světelnými podmínkami, skrytý (a tím pádem 

vzdálený) mikrofon bude citlivý na ruchy prostředí apod. Všechna tato omezení nutně 

výrazně sníží estetickou kvalitu záběru. Použití těchto záběrů musí mít tedy nutně 

opodstatnění v jedinečnosti tohoto materiálu. Může jít např. o nemožnost získat 

výpověď či reakci jiným způsobem, psychologický nebo humorný aspekt (ovšem pak 

bychom měli zpětně požádat účinkující a svolení), omezení autoritativního režimu 

v daném prostředí, válečné záběry a další obdobné závažné situace. 

Mnohem více nás ale omezují etické a právní aspekty. Ty se samozřejmě v každém státě 

a době liší (v ČR se čeká na postoj senátu k novému trestnímu zákoníku, který upravuje 

užití skryté kamery), nicméně jako příklad omezení, kdy lze skrytou kameru použít, 

nám mohou posloužit „Produkční směrnice BBC". 

Podle nich musí jakékoliv narušení soukromí sloužil dobré věci, omezení soukromí 

musíme posuzovat z hlediska: 

• veřejného zájmu 

• chování, jednání (trestné nebo protispolečenské) 

• místa (doma má každý právo na so ukromí, jiné je to ve 

veřejných budovách apod.) 

„ BBC může běžně užívat tajné nahrávání v těchto případech: 

• Jako investigativní nástroj ke zkoumání záležitostí veřejného zájmu tam, kde: 

o je jasně dokumentováno, že se jedná o závažné protispolečenské jednání 

nebo jde o snahu překročit zákon 

o lze dokázat, že otevřený přístup by s nejvyšší pravděpodobností neuspěl 

o nahrávání je nutné jako důkaz 

• pro získání materiálu v zemích, kde místní zákony činí běžné natáčení 

nemožným nebo výjimečně obtížným 

• jako metodu sociálního a vědeckého výzkumu ve veřejném zájmu, kde jiné 

metody neumožňují dostatečně zaznamenat postoje nebo chování. Výsledky by 

měly být prezentovány tak, aby reálně odrážely, co se stalo a identita osob 

nesmí být prozrazena. 
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pro komediální a zábavné účely, kde je tajné natáčení nedílnou součástí programu a 

postižení zpětné dají souhlas k vysílání nebo není prozrazena jejich identita. (BBC 

Editorial Guidelines, Part 6) 

Záleží tedy především na rozhodnutí autora dokumentu, případně instituce, pro kterou 

pracuje, jak se k problému postaví. Ještě spornější je pak případ, kdy se rozhodneme 

použít „nahrávače", člověka, který se tajně filmované pokusí dostat do určité situace. 

Nabídne j im úplatek, vyprovokuje jejich určitou výpověď, postaví je před vážné dilema 

apod. 

Kromě toho musí autor také zvážit riziko, které je s užitím skryté kamery spojeno -

v případě jejího prozrazení je škoda často nenapravitelná. 

Speciální možností je užití „vědomé skryté kamery". Tedy situace, kdy osoby vědí, že 

jsou natáčeny skrytou kamerou, zařízení ale nevidí (je např. umístěno za zrcadlem 

apod.) Může to pomoci k uvolnění a ztrátě nervozity. 

Z ú č a s t n ě n á kamera 

Toto je asi nejpoužívanější přístup. Tedy situace, kdy kamera je v prostředí, snaží se ho 

co nejméně narušovat a pozoruje a snímá situace, které se v jejím okolí odehrávají. 

V tom případě je úkolem štábu vyvolat u filmovaných co nejpřirozenější jednání. Tento 

přístup vidíme u filmů vzniklých ve stylu Cinema Direct, kam patří i již zmiňované 

Leacockovy Primářky. 

Samozřejmě způsob, jakým této přirozenosti dosáhnout, není snadný. Právě tady musí 

vzniknout maximální důvěra mezi štábem a natáčenými. Kamera musí být v prostředí 

tak dlouho, dokud se nestane jeho přirozenou součástí. Je třeba omezit techniku na 

minimum, „zlikvidovat filmařskou mašinérii" (Sklenář, 1983, str.50) 

. Ovšem naprostá redukce štábu může mít i negativní důsledky. Rozhodne-li se režisér 

pro naprosto samostatné natáčení, bez využití kameramana a dalších technických 

profesí, může se stát, že bude natolik zaměstnán ozvučením, světlem, kompozicí obrazu 

a kontrolou přístrojů, že mu nezbude čas na udržování kontaktu s hrdiny dokumentu. 

Nejen pro herce, ale i pro štáb tedy platí, že zatímco v hraném filmu se mnohé musí 

podřídit technice, v dokumentu se technika musí podřídit lidem. „Technika není cíl. 

Technika j e prostředek." (Sklenář, 1983, str.52) 

A právě proto musí dokumentarista v tomto případě v největší míře řešit otázku, kdy 

začít filmovat. Mělo by to být ve chvíli, kdy „mezi dokumentaristou a portrétovaným 

člověkem vznikne otevřený, aktivní, nebo dokonce přátelský vztah." (Adler, 2001, str. 
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72). To j e samozřejmě časově velmi náročné a ne vždy je toho možné dosáhnout. 

Dokumentarista by se měl ale vždy přesvědčit, že jeho hrdinové jsou dostatečně přivyklí 

kameře, že přestali „hrát" a že se stali sami sebou. 

Ne vždy se m u to ale podaří. Především osoby veřejně vystupující, politici, herci, 

zpěváci nebo sportovci si chrání své soukromí a před kamerou si dávají pozor. 

Dokumenty Jana Špáty o Karlu Gottovi a Ivanu Lendlovi lidé přijali vesměs negativně, 

protože oba portrétovaní si stále udržovali odstup, nikdy nebyli dostatečně upřímní a 

otevření. Špáta ale upozorňuje, že tento fakt nemusí být na škodu: „Lidé mají výhrady 

proti Gottovi, ve filmu jim nepřipadá dost autentický, protože se neotevřel. Jenomže 

nechápou, j ak je ten člověk uzavřený, že přirozenosti vlastně není schopen a že jeho 

sebestylizace vyplývá z toho, jak ho život formoval, a je dokumentární sama o sobě." 

(Hádková, 1991, str. 95) V případě Ivana Lendla se zase rozhodl pro portrét 

prostřednictvím výpovědí jeho blízkých - i tak se lze vypořádat s přílišnou uzavřeností 

představitele. 

A n g a ž o v a n á kamera 

Dalším způsobem, jak se s neupřímností účinkujících vyrovnat, je kamera angažovaná. 

Dokumentaris ta se prostě smíří s faktem, že lidé „hrají", že jejich přirozenost je 

narušena a že nejsou schopni oprostit se od pocitů, které v nich vyvolává kamera, a 

rozhodne se toho využít. 

Tak postupoval např. Louis Maile, když odjel v šedesátých letech filmovat do Indie. Po 

několika dnech zjistil, že není možné v ulicích měst natáčet, aniž by se kolem nich 

shlukly davy lidí, aniž by se lidé neustále dívali do kamery. „Pochopili jsme tehdy, že ty 

pohledy jsou něco moc důležitého, a že na nich musíme založit svůj postup. (...) Při 

sestřihu j s m e všechny ty pohledy vystupňovali. Každý z nich jsme předvedli postupně. 

Vidíme starce, který si tře záda. A pak se k němu přiblížíme. To je první záběr. Pak se 

přiblížíme ještě víc, stařec se otočí ke kameře. Je jasné, že při klasickém sestřihu 

bychom vypustili právě tento záběr - ale my jej ponechali..." (Sklenář, 1983, str.30) 

Typické j e užití angažované kamery u Cinema verité. Tohoto postupu využili i Jean 

Rouch a Edgar Morin při tvorbě „Kroniky jednoho léta". Lidé odpovídající na anketu 

nejsou přirození, nejsou ke kameře upřímní, jsou si vědomi, že jsou filmováni a podle 

toho také upravují své výpovědi. Ale jejich výpověď, podobně jako psychologické testy, 

j e „zrcadlem toho, co si zkoumaný o sobě myslí" (Branko, 1991, str. 40). Tím, že jejich 

slova doplňuje obraz, výraz, prostředí, gesta a mimika, přinášíme nové informace o 
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respondentech. A díky tomu si divák udělá obrázek a sám si domyslí, jak má 

k jednotlivým výpovědím přistupovat. 

Rekonstrukce 

Dalším specifickým způsobem natáčení je rekonstrukce. Její nespornou výhodou, 

podobně jako u angažované kamery, je, že z nevýhody „onemocnění herectvím" dělá 

přednost. Můžeme samozřejmě namítnout, že konstrukcí reality a postavením lidí do 

pozice herců dochází ke lži, k manipulaci s fakty a ke zkreslení informace. Ovšem 

k tomu může dojít i ve chvílích, kdy točíme obvyklým způsobem, v případech, kdy 

prostě nemůžeme některé situace zaznamenat. Vždyť při tvorbě dokumentu stále 

vybíráme ze skutečnosti to, co my sami považujeme za podstatné, realitu zkreslujeme už 

vlastním výběrem protagonistů a všemi dalšími omezení, které nám přináší technická 

stránka věci. Rekonstrukce tedy může být plnoprávným prvkem dokumentu. 

Můžeme najít několik druhů rekonstrukce, kdy ovlivňování reality dosahuje různé míry. 

Všechny tyto případy se vzhledem k tématu této práce - člověku před kamerou, výrazně 

liší. První případ je častější, než by se mohlo zdát. Totiž rekonstrukce v momentech, 

kdy z libovolného důvodu nemůžeme danou situaci zachytit. Událost proběhla 

v minulosti, chceme si najít vhodný úhel neboje nutné kvůli světelnosti, postavení 

kamery, hluku apod. upravit prostředí. Pak si vytvoříme ideální podmínky a požádáme 

člověka o předvedení, případně zopakování celé akce. 

Rekonstrukcí v tomto smyslu je tedy i žádost o popis nějakého zařízení, demonstraci 

fungování přístroje apod. speciálně pro kameru. Typickým příkladem je třeba žádost 

hudebníka, aby nám zahrál na piano, protože si potřebujeme natočit detaily, což při 

koncertě na pódiu nemůžeme. Nejedná se tedy např. o rekonstrukci historické reality, 

kdy bychom užívali herce. Pracujeme s běžnými lidmi a pouze činnosti, které běžně 

vykonávají, předvedou speciálně pro kameru. 

Samozřejmě tu hrozí riziko - nepřirozenost. Pokud dá fotbalista gól při ukázkovém, 

cvičném zápase, bude se chovat jinak, než při finále Ligy mistrů. Ovšem pianista může 

prožívat hraní v obýváku stejně emočně jako v koncertní síni. Musíme opět tedy 

k protagonistům přistupovat individuálně a vcítit se do situace. Pokusíme se atmosféru 

co nejvíce přiblížit reálné situaci - nebudeme žáka prosit, aby předstíral psaní písemky 

v době, kdy si jeho spolužáci užívají přestávky apod. Měli bychom mít na paměti 

zejména následující radu: „Úkol musí směřovat k činu, nikoliv stavu. Protože nedáváme 
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úkol hercům, kteří si mohou navodit a předvést citové rozpoložení". (Sklenář, 1983, s. 

Tento přístup k rekonstrukci můžeme využít i jiným způsobem - ve chvílích, kdy si 

nevíme rady s rozpačitostí účinkujícího. Budeme-li zpovídat zahradníka, který není 

zvyklý na kamery, ohledně jeho profese, bude nejspíš jeho přednes nepřirozený a 

strojený. Požádáme-li ho ale např., aby speciálně pro nás - pro kameru - během svého 

vyprávění předvedl, jak ošetřuje stromky, zaujetí pro činnost mu nedovolí nechat se 

rozptylovat kamerou. Jinými slovy: „Nutnost soustředit se na úkol je jedním 

z nejlepších a nejúčinnějších prostředků proti ostychu a trémě." (Sklenář, 1983, str. 71) 

Druhým stupněm je rekonstrukce celých událostí. Tato situace je již obtížnější, neboť 

musíme více zvažovat, nakolik tímto zkreslujeme realitu a především mít stále na 

paměti, že pracujeme s neherci. Lidé tedy již vzhledem k novým okolnostem těžko 

budou prožívat ty samé emoce, rekonstrukce nebude přesná apod. Přesto i tato možnost 

může být zajímavá a v extrémních případech dokonce impulsem k dalším událostem. 

Tak neúmyslně vyprovokovali nové události Joris Ivens s Henri Storckem při natáčení 

filmu Borinage. Protože nejdramatičtější události se odehrály ještě před příjezdem 

filmařů, rozhodli se pro rekonstrukci a požádali dělníky, aby zopakovali protestní 

pochod. Zpráva o této rekonstrukci se rychle rozšířila do okolí a celý průvod se stal 

vlastně novou manifestací s velkou účastí - Ivens a Storck si tak ke svému překvapení 

mohli natočit i zásah četníků. Podobná situace nastala i v nedávno uvedeném českém 

filmu Zdroj, který mapuje situaci kolem ropného průmyslu v Ázerbájdžánu. Filmaři 

požádali několik vesničanů, aby jim ukázali pole, která jim byla vyvlastněna kvůli 

stavbě ropovodu. Přítomnost štábu na tomto místě ale neušla místní policii a tak se 

původně poklidné natáčení změnilo v dramatický a otevřený spor místních s vládními 

složkami. 

Nejkrajnějším případem je rekonstrukce absolutní - tedy přístup, který užíval především 

průkopník dokumentárního filmu Robert Flaherty. Jeho metoda stojí za pozornost. 

Z prostředí, které se rozhodl představit vybral dle svého mínění nejvhodnější 

představitele, které pak stavěl do situací, jež běžně prožívají - rybáře požádal o rybolov 

pro kameru, eskymáky o stavbu iglů. Nedocházelo tedy k nepřirozenému chování, 

protože tito lidé brali situace jako samozřejmé. 

Ačkoliv se vzhledem k tehdejším technickým možnostem Flaherty musel uchýlit 

k určitému zkreslení (např. eskymáci postavili větší iglů, aby v něm bylo dost světla a 

následkem toho v něm byla zima, a tak se herci klepali, ačkoliv v běžném iglů je pro ně 
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příjemná teplota), jeho filmy jsou povazovány za věrnou sondu do různých sociálních 

prostředí. 

Je nutno podotknout, že Flaherty při své práci stavěl především na úzkém kontaktu 

s místními. V místě zpravidla několik měsíců pobýval, protagonisty nechal zasahovat do 

natáčení, pokud jim situace přišla nereálná a každý den ukazoval všem zájemcům své 

denní práce. Své herce nešetřil a často je natáčel i v životu nebezpečných situacích, 

prostě jeho herci žili víceméně svůj běžný život, pouze v uměle vykonstruované rodině 

a některé činnosti museli pro kameru zopakovat vícekrát. 

Uvedený výčet způsobů, jak pracovat s technikou, obavou lidí z techniky a jejich 

přirozenou nedůvěrou ke kameře a cizím lidem, nemůže být nikdy úplný. Vždy se 

budou objevovat nové tvůrčí přístupy - autoři mohou kameru půjčit protagonistům, aby 

sami natáčeli ve svém prostředí, angažovaná kamera může zajít až k extrému, kdy lidi 

mystifikujeme („Český sen") apod. Ideální je vhodná kombinace těchto způsobů 

vzhledem k tvůrčímu záměru. 

Je jisté, že s dnešní miniaturizací a zjednodušováním technických přístrojů až 

k mobilním telefonům s vestavěnou kamerou, se nezbytné filmařské vybavení stává 

nenápadnějším a méně rušivým. Navíc amatérská videotechnika proniká do domácností, 

zvykli j sme si na televizní štáby v ulicích a milióny lidí sledují fenomén reality show -

účinkování v televizi, odpověď na anketu na ulici a kontakt s televizními a filmovými 

hvězdami je běžnou součástí našeho života. Zvykli jsme si žít v mediálním světě a fakt, 

že j sme natáčeni, nás proto stresuje podstatně méně než v dobách minulých. Přesto by 

režisér dokumentárního filmu neměl zapomínat, že lidé se vždy budou chovat jinak před 

kamerou, než mimo ni a podle toho také volit přístup k tématu. 
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Rozhovor 

Rozmlouvání s lidmi se nevyhne žádný režisér, jehož středem zájmu je člověk a 

společenské jevy. Ať už je to rozhovor pro vlastní informovanost nebo přímo na 

kameru, jeho cíl je stejný - získat kvantitativně i kvalitativně co největší množství 

potřebných informací. Touto informací může být bližší poznání člověka, jeho osobnosti, 

postojů i vlastností a nebo prostě věcné informace ohledně zkoumaného problému. 

„Natočit zajímavý rozhovor je zdánlivé velmi jednoduché: přivedete před kameru 

vhodného člověka, položíte mu několik otázek a interviewovaný člověk na ně odpoví." 

(Sklenář, 1983, s. 99) 

Každý, kdo má s tímto žánrem jen minimální zkušenosti dobře ví, že slůvko zdánlivě 

nemůžeme přehlížet. 

Může se stát, že vybraný člověk zůstane přes veškeré snahy dokumentaristy uzavřený. 

Takový příklad byl uveden již výše (Gott, Lendl). Zpravidla je ale možné, zvlášť při 

dlouhodobějším kontaktu s lidmi získat jejich důvěru a tím pádem i upřímnou výpověď. 

Larry King, který se právě rozhovory proslavil, ve své knize radí: „Svým partnerům při 

rozhovoru byste měli nabídnout stejnou otevřenost, jakou čekáte od nich." (King, 1997, 

str. 9). Podle něj je nejlepším způsobem, jak začít rozhovor, několik méně závažných 

otázek, které se týkají osobního života zpovídaného - „bavte se s lidmi o nich 

samotných a budou vás poslouchat celé hodiny" (King, 1997, str. 21) 

Tvrdí, že i u toho nejuzavřenějšího a nejostýchavějšího člověka se dá tato bariéra 

částečně prolomit, neboť každý má alespoň jedno téma, o kterém rád mluví. To 

potvrzuje i Jan Špáta: „V podstatě se dá získat přirozená výpověď od kohokoliv, koho 

se ptáte na jeho životní téma, takže důležité je vystihnout, čím ten člověk hoří, co je pro 

něj podstatné." (Hádková, 1991, str. 94) 

Otevřenost a upřímnost zpovídaného ale nestačí, důležitá je i technika vedení 

rozhovoru. Při své nejlepší vůli nemůže respondent vědět, co přesně nás zajímá a my ho 

proto svými otázkami musíme vést k jádru věci. Právě proto vznikly rady pro novináře 

od policejního experta zabývajícího se výslechem osob Steva Rhoadse. Vždyť jeho a 

novinářovi (dokumentaristovi) cíle jsou svým způsobem stejné - dozvědět se co 

nejvíce. 

Rhoads stanovil devět zásad úspěšného rozhovoru - „9 Rs of interviewing" (Spark, 

1999, str.79) - receive, relieve, retlect, regress, reconstruct, research, review, resolve a 

retire. Tady je jejich podrobnější vysvětlení: 
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Příjem (receive) - dávejte otázky s otevřeným koncem, nepřerušujte, poslouchejte a 

dávejte doplňující otázky („Otázky navazující na to, co řekl váš společník, jsou 

důkazem, že opravdu posloucháte!" (King, 1997, str. 23)) 

Úleva, sejmutí břemena (relieve) - platí zejména pro osoby ve stresové situaci -

projevujte spoluúčast, porozumění, ulevte od úzkosti změnou tématu 

Přemítání (reflect) - neustále kontrolujte, zda sedí detaily, jestli skutečně znáte pohled 

zpovídané osoby 

Návrat (regress) - snažte se zjistit, co událostem předcházelo, dozvíte se nové 

souvislosti 

Rekonstrukce (reconstruct) - vzpomínky na zdánlivě nepodstatné události mohou 

přinést nové podněty 

Pátrání (research) - ptejte se i na nepříjemné otázky, ale až ve chvíli, kdy máte pocit, 

že si to můžete dovolit 

Přezkoumávání (review) - ověřujte si fakta 

Rozřešení (resolve) - řekněte svůj názor na věc a zkontrolujte, zda nedošlo 

k nedorozumění 

Ústup (retire) - stáhněte se do pozadí, nechte dané osobě prostor pro dodání jejích 

vlastních poznámek. 

Jakousi podskupinou rozhovoru je anketa mezi anonymními lidmi, tedy práce 

s respondenty, na které se nemůžeme konkrétně připravit. Jejich pojetí námi 

zkoumaného problému může být velmi široké, pochopení tématu různé, a tak se ve 

svých reakcích mohou značně vzdalovat od položené otázky. Následkem toho může při 

budoucí montáži, kdy budeme chtít výpovědi postavit do kontrastu, nastat velký 

problém - zjistíme, že respondenti vlastně odpovídali každý na něco jiného. Proto je 

především v anketě (ale i u ostatních rozhovorů) nezbytným předpokladem přesná, 

konkrétní, srozumitelná (a tím pádem stručná) formulace otázky. „Anketa se stává 

zbytečnou exhibicí, nemá-li autor jasno, co vlastně svými otázkami sleduje, čeho se 

chce dobrat a co chce nakonec sdělit." (Hádková, 1997, str. 16) Právě pro svou 

anonymitu a nemožnost delšího rozhovoru je anketa především prostředkem pro 

oživení, otevření a zarámování tématu. „Do hloubky se můžete dostat teprve pomocí 

víceméně připravené a střihem kultivované výpovědi." (Hádková, 1997, str. 80) 
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Etické aspekty 

Při spolupráci s lidmi by dokumentarista neměl nikdy zapomínat na ně samotné - co jim 

může účast na natáčení přinést v pozitivním i negativním slova smyslu. Problém může 

nastat již při výběru aktérů. Mám zařadit výpověď vraha? Chce mi veřejně činná osoba 

skutečně něco sdělit nebo jde jen o sebepropagaci? A co traumatizované oběti trestných 

činů? V některých případech je toto rozhodnutí učiněno za nás právní regulací. Jedná se 

zejména o presumpci neviny, ochranu mladistvích, propagaci hnutí směřujících 

k potlačení lidských práv apod. Toto dilema může nastat ještě před natáčením, ale i po 

něm, kdy se rozhodujeme, které záběry použít. Václav Sklenář uvádí zajímavý příklad, 

jak se ve své praxi s takovouto situací vypořádal. Šlo o publicistický pořad o adopcích, 

kde část se odehrávala u soudu, a z důvodu anonymity postižených i svědků nemohl být 

materiál použit. Autoři se tedy rozhodli použít pouze zvuk soudního řízení a ten doplnit 

rekonstrukcí s pomocí herců. Zůstaly jim tak emočně autentické výpovědi a tím, že 

obraz byl zabírán převážně zdálky, bez velkých detailů herců nebyla příliš narušena 

věrohodnost. 

Aspektem, který musí brát dokumentarista vždy v potaz, je bezpečnost protagonistů i 

štábu. Obzvlášť v oblastech válečných konfliktů a přírodních katastrof, kdy se mu může 

stát, že se do postiženého místa dostane dříve, než jiná pomoc. Takové situaci se věnuje 

Kodex ČT: „Při působení štábu ČT na místě kritické situace nesmí činnost štábu 

překážet poskytování pomoci postiženým nebo odstraňování jiných následků. Pokud je 

na místě štáb ČT dříve než dorazí pomoc, je povinností členů štábu poskytnout nutnou 

pomoc postiženým a tuto povinnost upřednostnit před zpracováním události." (kodex 

ČT,ČI. 19.5) 

Už bylo zmíněno výše, že herci Roberta Flahertyho se často ocitli v životu 

nebezpečných situacích, například při rybolovu na rozbouřeném moři. Názor na to, zda 

šlo o eticky správné rozhodnutí může být různý, nesmíme ale zapomínat, že šlo o 

situaci, kterou jeho hrdinové podstupovali dennodenně. Pokud dokumentarista natáčí 

v oblasti válečného konfliktu, jsou on, štáb i představitelé dokumentu v ohroženi života 

a zdraví vlastně permanentně a určitému riziku se tedy nelze vyhnout. Nikdy by ale 

režisér neměl účinkující nabádat ke zbytečnému podstoupení riskantních akcí, pokud by 

je aktéři nepodstoupili tak jako tak. 

Tím ale otázka bezpečnosti nekončí - uveřejnění dokumentu přinese lidem publicitu, 

naruší jejich soukromí a může jim přinést problémy. To platí zejména při investigativní 
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dokumentaristice. „Nikoho z těch, kdo vám pomáhají, nesmíte ničím ohrozit. Vy 

můžete odjet, oni tam zůstanou." (Urban, 2001, str. 130) 

Obzvlášť opatrný by měl být autor při práci ve vyloženě násilném prostředí - mezi 

kriminálníky, extremisty apod. Donal Mclntyre, autor mnoha dokumentů tohoto typu 

doporučuje: „Nikdy se nepřátelte s nikým, kdo není kriminálník. Váš přítel by jinak po 

vašem odjezdu mohl utrpět odplatu. (...) Nikdy nezrazujte své zdroje. Buďte opatrní, 

veškeré vaše nahrávky mohou být použity jako důkaz u soudu - nikdy při jejich 

pořizování neříkejte něco, co by mohlo později někomu uškodit." (Spark, 2001, str. 

171) 

Na druhou stranu uveřejnění dokumentu může protagonisty i chránit. Režisér již 

zmíněného českého filmu Zdroj Martin Mareček říká, že díky tomu, že někteří disidenti 

byli nafilmováni a tím pádem se jim dostalo na západě určité publicity, nemůže je 

totalitní režim tak jednoduše uvěznit nebo prostě „nechat zmizet" (Bednařík, 2005, str. 

5) Film se tak stal významným nejen svou projekcí v ČR a Evropě, ale i jako samizdat 

na Kavkaze a ve Střední Asii. 
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Závěr 

Práce s člověkem v dokumentuje tedy velmi komplexní problém. Mnohé z výše 

zmíněného jsem musela zohledňovat i při práci na svém bakalářském projektu. Mým 

tématem byly obnovitelné zdroje energie a rozhodla jsem se ukázat problémy s jejich 

zaváděním spojené prostřednictvím státního dotačního programu Slunce do škol. 

Jako první jsem tedy kontaktovala tiskové oddělení Státního fondu životního prostředí a 

asi dvacet škol, které se projektu zúčastnily. Reakce ze strany SFŽP byla vcelku 

vstřícná, naproti tomu postoj škol, zejména základních, byl dost zdrženlivý. Většina 

totiž neměla s projektem dobré zkušenosti a tak mě odkazovaly vždy na další a další 

školy, kde prý slyšely, že je situace lepší. Bylo téměř nemožné ředitelům škol vysvětlit, 

že právě fakt, že nemají s projektem dobré zkušenosti, je pro mě důležitý. Učitelka 

fyziky na Gymnáziu v Říčanech paní Dekojová mi nakonec vysvětlila, že hlavní 

problém je v tom, že škola si nepřeje publicitu, kterou by jí natáčení mohlo přinést. 

Ačkoliv nepovažují neúspěch projektu za svou vinu, nechtějí být příkladem 

v negativním smyslu. 

Svolení k natáčení jsem nakonec získala od ředitele ZŠ Nad Parkem v Praze na 

Zbraslavi pana Žáka, ovšem jako průvodce mi dal k dispozici pouze školníka s tím, že 

ani on sám ani pedagogický sbor nemají k projektu co říci. Myslím, že svolení 

k natáčení bylo dáno především tím, že solární panel byl na školu nainstalován ještě za 

bývalého ředitele a pan Žák tedy necítil žádnou odpovědnost za jeho neúspěch. 

Naopak velmi ochotně souhlasil s natáčením ředitel SPŠ a VOŠ Františka Křižíka p. 

Hildebrand. Protože škola projekt využívá a dokonce ho z vlastních zdrojů rozšířila, 

považoval natáčení za dobrou možnost, jak se „pochlubit". Jako nezávislého hodnotitele 

jsem oslovila vedoucího katedry ekologické výchovy na PedF UK p. Zieglera. 

Jelikož projekt byl technicky i finančně velmi náročný, chtěla jsem, aby se k pro jektu 

vyjádřil i někdo z firem, které zařízení instalovaly. Tady byly dva hlavní přístupy - buď 

jakékoliv vyjádření odmítli a nebo naopak velmi vstřícně nabídli svou pomoc. Ovšem 

poté, co j sem se s těmito vstřícnými jedinci střetla, jsem zpravidla zjistila, že jejich 

hlavním cílem je zdiskreditovat konkurenční firmy. Jako nejpřístupnější se mi nakonec 

jevil pan Marcalík, který se v minulosti projektu zúčastnil ještě jako zaměstnanec finny 

Solartec, největšího dodavatele projektu. Ten má totiž v současnosti vlastní firmu, která 

se orientuje především na zahraniční trhy a proto byl ochotný o projektu hovořit i 

v obecné rovině bez výraznějšího zaujetí. 
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Protože obor fotovoltaiky a fototermiky je velmi odborný, využila jsem jako poradce p. 

Milana Smrže z české pobočky evropské organizace Eurosolar. Ten mi pomohl nejen 

v orientaci v technických otázkách, ale i porovnat ceny zařízení s průměrnými 

ceníkovými cenami českých i světových výrobců a v neposlední řadě mi dal kontakty na 

mnohé zástupce českých firem. 

Při samotném natáčení jsem používala MiniDV kameru menších rozměrů, zpravidla 

klopový mikrofon a nepoužívala jsem žádné dosvětlení. Štáb jsme tvořily buď dvě nebo 

jsem natáčela sama. Technika tak byla omezena na minimální míru a u žádného 

z respondentů jsem nepozorovala větší míru nervozity. Samozřejmě zejména na počátku 

si dávali pozor na spisovnou češtinu, po několika minutách se ale rozmluvili a 

v některých případech mě až překvapili svou upřímností. 

Nejotevřenější byl p. Randák, školník ze Zbraslavi. Myslím, že to bylo dáno nejen jeho 

přirozeně společenskou povahou, ale také tím, že necítil za projekt žádnou 

zodpovědnost. Zejména poté, co jsme se přesunuli do kanceláře hospodářky, která ho 

v jeho názorech ještě podpořila byla jeho výpověď velmi spontánní. 

P. Hildebrand ze SPŠ Františka Křižíka je člověk, který se i mimo kontrolu snaží o 

velkou míru sebekontroly. Myslím, že v tomto případě velmi pomohlo, že jsem se s ním 

setkala j iž předem a mohla jsem ho díky tomu poznat jako osobnost. Bylo mi jasné, že 

během hodiny, kterou byl ochotný natáčení věnovat, nebude možné se dostat příliš 

daleko. Z předchozího rozhovoru se mi zdálo, že je velmi zaujat možností praktického 

využití obnovitelných zdrojů a nejraději mluví o svých studentech. Proto jsem se snažila 

otázky směřovat především k reakcím studentů na projekt a k jeho praktickým aspektům 

jako jsou např. finance. 

Předem jsem se setkala i s p. Zieglerem z PedF UK. U něj jsem nezpozorovala žádné 

výraznější problémy, odpovědi byly upřímné a zajímavé a vzhledem k tomu, že do 

projektu nebyl výrazněji zapojen, i nezaujaté. 

Další člověk, se kterým jsem natáčela, byl p. Marcalík. V tomto případě byl vzhledem 

k jeho pracovní vytíženosti vůbec problém se s ním setkat. Nakonec vyšetřil několik 

minut během svého čekání na odlet na letišti. Je to člověk velmi otevřený a výřečný, 

tudíž ani tady nenastal větší problém. Přeci jen je to ale podnikatel, a tak jsem musela 

zpětně ověřit, zda nejsou jeho výpovědi zaujaté, jestli nemůže kritizovat SFŽP např. 

proto, že nedostal nějakou zakázku apod. Nakonec jsem se rozhodla použít pouze tu 

část výpovědi, u které byla jakákoliv manipulace s fakty vyloučena. 
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Na SFŽP jsem se původně měla setkat s tiskovým mluvčím, nakonec se mi ale podařilo 

sehnat přímo člověka, který má projekt na starosti, p. Vrbického. Bohužel nebylo možné 

se s ním setkat před rozhovorem. Myslím, že by mi to velmi pomohlo. Podobně jako p. 

Hildebrand se totiž velmi kontroloval a trvalo dlouho, než jsme se dostali 

k zajímavějším tématům. Zpočátku odpovídal velmi stručně a snažil se uhýbat 

z nepříjemných otázek a vyzdvihovat výhody a přínosy projektu. Až asi po dvaceti 

minutách byl ochotný přiznat, že ne vše se povedlo a k mému příjemnému překvapení 

už u tohoto tématu zůstal a rozpovídal se upřímně o mnoha problémech s projektem 

spojených. Bohužel v tu chvíli čas, který mi byl ochoten věnovat, vypršel, a tak již 

nebylo možné pokračovat více do hloubky. Přesto jsem získala po obsahové stránce 

důležitý materiál. Myslím si, že k tomu přispěl i fakt, že jsem tento rozhovor natáčela 

jako poslední a proto jsem již byla o projektu dobře informována, slyšela jsem názory 

z různých stran a mohla jsem proto odpovědi konfrontovat s postoji ostatních. 

Problém pak nastal při střihu, neboť p. Vrbický není příliš dobrý řečník, často se ve 

svých výpovědích zadrhával, přeříkával, občas mluvil velmi pomalu a jindy naopak 

drmolil, a proto jsem musela se synchrony dále pracovat. V tomto směru by byl určitě 

lepší rozhovor s tiskovým mluvčím, na druhou stranu si myslím, že bylo podstatnější 

najít osobu co nejpovolanější a formální stránka věci proto není tak důležitá. 

Během natáčení jsem se snažila postupovat eticky, s maximálně otevřeným přístupem 

k lidem. Například p. Vrbický mě požádal, abych mu předem zaslala okruhy, kterých by 

se náš rozhovor měl týkat. Napsala jsem mu i problematické body jako jsou finance a 

malý ohlas u zúčastněných škol. Ačkoliv jsem se trochu obávala, že rozhovor odmítne 

nebo se bude již předem snažit těmto otázkám vyhnout, považovala jsem to za správné. 

Všem aktérům jsem předkládala i druhý názor na věc a při střihu jsem jejich výpovědi 

umístila do patřičného kontextu. 

Myslím, že během práce na svém projektu jsem získala důležité zkušenosti týkající se 

práce s lidmi, které uplatním i v další praxi. Omezení techniky bylo dáno především 

praktickými důvody, nicméně potvrdil se fakt, že čím méně lidí a přístrojů, tím lepší 

kontakt s protagonisty. Musím ale uznat, že ve chvílích, kdy jsem sama zastávala funkcí 

redaktorky i kameramanky, se mi vždy nepodařilo uhlídat ideální kompozici. Je pravda, 

že vzhledem k tématu nebylo nutné proniknout hlouběji do soukromí aktérů, na druhou 

stranu vzhledem k mírně investigativnímu charakteru práce jsem si vyzkoušela, jak 

získat i poněkud neoficiální informace a jak dovést lidi i k sebekritickému posto ji. 

Poznala jsem, že nervozita jak ze strany dokumentaristy, tak ze strany respondentů se dá 
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při oboustranné snaze vždy překonat a ověřila jsem si pravidlo, že otevřenost 

upřímnost se vyplácí. 
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Summary 

Each time when alternative energy sources are mentioned in media, it 's mostly 

on scientific or very general level. This is why people, who don't care much about 

energy problems, get only incoherent information without a context. The aim of this 

bachelor project is to show pros and cons of using these sources through the television 

documentary. The demonstrational project „Slunce do skol" was chosen as an example, 

because it refers to all typical problems connected with alternative sources - good idea, 

but less successful realization. 

The theoretical essay deals with principles of communication with people 

while making a television documentary. It describes technical, psychological and ethical 

problems that can occur during the work on documentary, it proposes ways to solve 

them and it gives examples, how Czech and world authors dealt with them. Experiences 

in this field that 1 made during filming the practical project are summarized in the 

conclusion of this essay. 
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