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Úvod 

Animovaná tvorba představuje specifický druh výtvarného umění, jež se až do nedávné doby pohyboval 

zejména na poli filmového průmyslu. Pokud jsme ještě před dvaceti lety vyslovily pojem animovaný, většina 

z nás si představila pohybující se kreslené obrázky filmové grotesky. Možnosti animace a animované tvorby 

jsou ale mnohem významnější a rozsáhlejší a mají daleko hlubší význam, než by se na první pohled mohlo 

zdát. Základním pilířem animované tvorby není pouze grotesknost formy zobrazení, ale především nadsázka, 

díky které může ukázat skutečnosti ve skrytých nebo zcela nových souvislostech. Zdánlivě naivní kreslená 

groteska se velice snadno může proměnit v účinný nástroj manipulace. Důmyslně a efektivně toho využila 

například fašistická propaganda, která se s pomocí krátkých animovaných filmů snažila vzbuzovat německý 

lid k antisemitským názorům. 

Animovaný film (v jakékoli formě) si může dovolit věci, které ve skutečnosti neexistují.' Při shlédnutí 

animovaného filmu divák přistupuje na hru. Zapomíná na realitu kolem sebe a vžívá se do reality na plátně. 

Sám dobře ví, že je pouze imaginární, ale přestojí v té chvíli věří. I dospělý divák se tak může stát dítětem. 

V rámci hry je schopen vcítit se i do charakterů postav, jež ožívají pouze díky animaci. V reálném světě 

jejich ekvivalent představují například zvířata bez lidských vlastností nebo objekty denní potřeby. Animace 

tak skýtá prostor pro fantazii, která nám umožňuje přenášet se do různých světů, do světů imaginace 

Během posledních let nabyla animace nových forem. S nástupem počítačových technologií sej í otevřely 

nové obzory a začala pronikat do všech koutů lidského života. V současnosti má své nezastupitelné místo na 

poli internetu, reklamy, v trikových filmech a počítačových hrách. V neposlední řadě i v umění. Animace se 

stala velmi žádaným produktem a domnívám se, že obrazně prožívá svoji renesanci. 

„ Pro dítě je loutkový svět alternativním světem světa dospělých, může si zde řešit své problémy..." 

Jan Švankmajer 

1 Panáčci na plátně, str.20 
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I. Teoretická část 



1.1. Animace- iluze pohybu 

Pohyb je způsobem existence hmoty a prostor s časem jsou jejími základními formami. Fyzika vymezuje 

pohyb jako přemístění jednoho objektu ve vztahu k objektům jiným. Z fyzikálního hlediska 

je principiálně zanedbatelné, který objekt budeme pojímat jako pohybující se a který jako nepohyblivý, 

neboť jde o relativní vztah.2 

Pohyb objektu je vždy definován vzhledem k objektu jinému. Pro příklad: Pozorujeme-li dva objekty, které 

vůči sobě stále ve stejné konfiguraci a nejeví tedy známky pohybu, můžeme konstatovat, že jsou vůči sobě 

v klidu. Jejich klid je však relativní uvažujeme-li, že v jejich blízkosti je třetí objekt, který je v klidu 

vzhledem k podložce, na které všechny tři objekty pozorujeme, ale první dva předměty jsou vůči němu 

v pohybu. 

Jak klasický film hraný, tak film animovaný využívá iluzi pohybu. Ve skutečnosti se jedná o klamné zdání 

pohybu. Na světelně-citlivý celuloidový pás nebo na digitální médium jsou zachyceny jednotlivé fáze 

pohybu. Zpětně jsou tyto fáze s určitou frekvencí promítány. Fyziologií lidského oka je způsobeno, že člověk 

tyto po sobě jdoucí fáze vnímá jako celistvý pohyb. Obraz zachycený na sítnici oka zde zůstává po dobu 

několika setin vteřiny (1/8 - 1/10 v), než se sítnice opět zregeneruje. Jedná se o tzv. doznívání zrakového 

jevu. Roku 1824 tento jev definoval angličan Peter Mark Roget jako Persistence of vision. 

Při filmové projekci dochází díky rychlému střídání fází pohybu k jejich splývání a naše oko je vnímá jako 

plynulý pohyb. Tento jev byl známý ale už daleko dříve. „Již v roce 65 před Kristem se nad dozníváním 

světelného impulsu zamýšlel Lukrecius. Formoval jej dokonce takovým způsobem, že je tím vlastně 

vyjádřena podstata kinematografu. Ve svém pojednání o vidění totiž píše: Nahradime-li velmi rychle 

pozorovaný předmět jiným, trvá ještě vidění prvého, když už spatříme druhý. "3 Ve druhém století píše: 

„Jsou-li vykesleny barevné body na otáčejícím se kotouči, vznikají z nich celé kruhy. " Claudius Ptolemaius 

- Optika 

„ Doznívání světelného vjemu na sítnici lidských očí tvoří fyziologickou podstatu vnímání ožívajících obrazů 

na projekční ploše kina. "str.82 

K iluzi pohybu, kterou člověk vnímá stačí počáteční a konečná fáze daného pohybu. To, že vnímáme 

plynulý pohyb způsobuje hlavně naše psychika, respektive psychologická složka našeho vnímání. Při vidění 

se kromě očí zapojuje v prvé řadě náš mozek. Tak je možné, že věci kolem nás můžeme v našich očích 

vidět rozdílně než ostatní. Vidění je funkci psychickou4, je ovlivněno různými faktory. Kromě samotného 

zrakového vjemu se zde uplatňuje například naše předešlá zkušenost či naše fantazie. V praxi se tyto 

pravidla označují jako například zákon dobré kontinuace, zákon pragnantnosti - doplnění, zákon očekávání 

či zákon zkušenosti. 

Animace vychází z řeckého anima, česky duše; animaci pak chápeme jako oživování neživého. 

2 Kulka, Jiří - Psychologie umění, str.158 
3 Dějiny filmu - Karel Smrž, str.81 
4 Kulka, Jiří - Psychologie umění, str.112 
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Animace je svébytný umělecký druh, který vyžaduje i specifický způsob uvažování. Z nespočetné škály 

definic animace, uvedu na úvod tuto: 

„Animace není umění pohyblivých kreseb, ale umění kreslených pohybů; to, co se odehraje mezi každými 

dvěma okénky je mnohem důležitější než to, co je na nich. Norman McLaren " 

l.ll. Z historie animace 

l.ll.l. Počátky animace 

Snahy o zachycení pohybu jsou velice staré. V jeskyním komplexu Altamira jsou nástěnné malby z mladší 

doby kamenné. Některé z těchto maleb se snaží zachytit zvíře v pohybu tím, že jsou naznačeny i ostatní fáze 

pohybu. 

Ve třicátých letech dvacátého století se pohybem zabýval futurismus. Ten ale už disponoval s poznatky o 

kinematogrfu. V té době byly již dávno známé Muybridgovy studie pohybu zvířat 

V druhé polovině 18.stol. (r. 1765) se ve Francii vyráběla hračka, které se říkalo kouzelný vlk. Na malé 

otáčející těleso „ byl připevněn buďto malý terč, na každé straně jinak zbarvený, nebo jednoduchá, různě 

zformovaná drátěná kostra. Vlivem doznívání na sítnici oka se objevila destička po roztočení vlka v barvě, 

vzniklé směsí barevných odstínů, jimiž byly obě její strany natřeny, a drátěná forma se proměnila v rotační 

útvar, podobný skleněné vázičce nebo misce.5" V době rokoka dokázaly tyto hračky účelně pobavit a to 

nejen děti. 

O půl století později se objevily thaumatropy6. Jedná se o dvě kolečka z pevného papíru, která jsou slepena 

k sobě. Mezi nimi je veden provázek. Jeho nakroucením a napnutím můžeme kolečko roztočit. Na obou 

stranách thamatropu je nakreslen obraz, ten se při rotaci sčítá. Ze dvou kreseb vznikne jeden výsledný obraz. 

Nejčastěji se vyskytovaly náměty s ptákem v kleci, lžičkou ve sklenici, tanečníka s tanečnicí a námět 

obličeje. U těchto točících se kouzelných terčů7 se ještě nejednalo o pohyb jako takový. U jejich novější 

verze, u thaumatropů křídlových, jsou už zachyceny dvě fáze pohybu, které nám pohyb evokují. Zde je 

také možno spatřovat počátky animované tvorby, která vyrostla především z hravosti lidského ducha. 

Fenakistoskop8 a stroboskop9. vznikly téměř současně, oba přístroje jsou si podobné. Na kotouči, který má 

na svém obvodu umístěny v pravidelných odstupech malé radiální štěrbiny10, je po fázích rozkreslen 

jednoduchý pohyb (původně sestavený z osmi kreseb fází pohybu). Stranou, kde byly kresby, se kotouč 

obrátil k zrcadlu. Při určité rychlosti otáčení kotouče bylo možné škvírami spatřit iluzivní pohyb kresby. 

Radiální štěrbiny způsobují, že nevnímáme momenty, kdy se mění jednotlivé fáze kresby. Na sítnici nám 

tedy zůstávají jenom obrazy měnící se kresby, které jakoby problikávají a myje tudíž nevidíme rozmazaně, 

ale vnímáme je jako plynulý pohyb. Čím je štěrbina užší, tím plynulejší pohyb vnímáme. 

5 Karel Smrž - Dějiny filmu, str. 103 
První thaumatrop sestrojil roku 1823 Dr. Páris 

7 Karel Smrž - Dějiny filmu, str. 104 
Roku 1831 jej sestrojil belgický fyzik J. A. Plateau 
Roku 1833 jej sestrojil profesor geometre na vídeňské polytechnice Stampfer 

10 radiální štěrbiny 
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Po stroboskopu se stalo velice oblíbené daeladeum, známé také jako „kouzelný buben"". Ten dokázal 

reprodukovat i složitější pohyb složený z dvanácti až patnácti fází. Do bubnu se vkládaly pásy s litografiemi, 

nad nimi byly v řadě umístěny opět radiální štěrbiny, kterými divák mohl pozorovat krátký příběh. Později se 

místo radiálních štěrbin užíval impulsivní světelný zdroj, jehož záblesky osvětlovaly pouze kresbu a 

mechanická výměna kreseb tak zůstala skryta v temnu.'2 U novějších projekčních přístrojů tuto funkci 

zastává rotující sektor clony. Na těchto principech je postavena filmová tvorba, současné přístroje nám 

umožňují i projekci digitální. 

1877 byl zdokonalen. Francouz Charles Emile Reynaud 13 nahradil radikální štěrbiny soustavou zrcátek, 

která byla umístěna uprostřed bubnu. Na nich se zrcadlil krátký příběh. Přístroj nesl jméno praxinoskop a o 

několik let později Reynaud vytvořil i jeho projekční verzi. Ta už pracovala s pásem obrázků, který byl po 

krajích vroubený ocelovými pásky. Jako první, roku 1888 opatřil Reynyud tyto promítací pásy perforačními 

otvory, které nebyly umístěny ještě na krajích filmu14, ale mezi jednotlivými fázemi kreseb. Díky nim byl 

posun obrázkových pásů přesnější. Pás opatřený perforačními otvory dovoloval promítání i delších dějů. 

První veřejné filmové představení oživlých kreseb v Mussé Grévin v Paříži se konalo 28.října 1892. 

Z praxinoskopu se promítaly kreslené příběhy, prostředí děje bylo promítáno z diapozitivů. Novinka se 

velice rychle oblíbila, představení světelných pantomim se konalo až dvakrát denně. 

O pár let na to sestrojil Reynaud chronofotografický přístroj, který sloužil k zachycení reálného pohybu 

pomocí fotografie.15 Chronografické snímky vlepoval do papírových pásů dlouhých až padesát metrů. 

Tato metoda byla však velice pracná a nestačila konkurovat vynálezu kinematografu, který bratři 

Lumiérové sestavili roku 1895. Díky kinematografu bylo možné snímat reálné pohyby a znovu je 

reprodukovat. 

Koncem šedesátých let devatenáctého století byly v oblibě kapesní kinematografy.16 Pomocí fotografií a 

jednoduchého systému jejich oživení byly jakýmsi předchůdcem klasického kinematografu. Sériové 

fotografie krátkého většinou banálního příběhu se poskládali za sebou do bloku. Fotografie byly uspořádány 

od konce, protože projekce se prováděla palcem ruky od posledního obrazu k prvnímu. Dodnes je tato 

metoda hojně využívána a těší se velké oblibě. Označení kapesní kinematograf bylo nahrazeno názvem 

flipbook (flip = švihnout, popohnat, škubnutí; book = kniha), česky animační knížka (animační blok). 

Možnosti fotografického záznamu lákaly mnohé vědce ke studiu pohybu. Američan E. Muybridge 17 

studoval prostřednictvím fotografie fyziologii pohybu. Do pozadí fotografie umístil mřížku, podle které bylo 

možno detailně studovat anatomii pohybu. V té době (počátkem 80.let) již existovalo množství 

chronografických přístrojů, které mnohdy obsahovaly i několik objektivů. Umožnily zaznamenávat sériové 

fotografie na jednu pevnou desku. Mezi první pohybové studie patří proslulá Muybridgova fotografie 

11 který sestrojil roku 1834 americký fyzik W.G. Horner 
2 Jednalo se tzv. elektrotachyskop, který využíval záblesků Gleisslerových trubic. Přístroj sestrojil německý vynálezce 

Ottomar Anschíitz 
Charles Emile Reynaud (1844 - 1918) tak jako první začal využívat optickou záměnu pohybových fází 

4 Označení film se začalo používat až pro celuloidové pásky s fotografickými snímky pohybových fází. 
Objevení fotografie J. L. M. Daguerrem roku 1839 bylo klíčové pro vývoj kinematografie. 

16 Kapesní kineograf vynalezený R.Ch.Linnettem pochází z roku 1868. 
17 Eadward Muybridge (1830-1904) 
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koňského cvalu. Kromě zvířat studoval například tanec ženy či zápasníky při boji. Své studie publikoval 

v obsáhlé knize Animals in motion18, která obsahovala okolo dvaceti tisíc fotografií. 

Díky kouzelnému bubnu dokázal Muybridge pohyb i zpětně reprodukovat. V té době byl znám i jiný přístroj, 

který fungoval obdobně jako kouzelný buben.19 Perforované papírové pásy se stočily po obvodu kola, 

perforačními otvory se pak sledovaly oživlé fotografie. Uspořádání fotografií bylo u tohoto přístroje možné 

jak horizontální, tak vertikální. 

Později sestrojil Muybridge pro projekční účely přístroj - zoopraxiskop, který byl postaven na principu 

známého stroboskopu. Místo kreseb byly na rotačním kotouči zkopírovány negativy jeho fotografických 

studií pohybu zvířat. Jako první se pokusil využít stroboskop pro vědecké účely přední český vědec Jan 

Evangelista Purkyně. Prostřednictvím aranžovaných fotografií ilustroval funkci srdečních chlopní. 

Stroboskopem se tyto fotografie oživily a sloužily pak jako názorná pomůcka při výuce medicíny. Jednalo se 

o jednu z prvních animací vůbec.20 

Před Muybridgem se studiemi pohybu zabýval francouzský fyziolog E. J. Marey.21 Při studiích lidského 

pohybu využíval chronofotografii. Nejznámější jsou jeho studie lidského kroku, na které později navázali 

italští futuristé. Při výzkumu lidského pohybu uplatnil Marey dodnes používaný princip, kdy lze přesně 

reprodukovat daný pohyb. Sledovanou osobu oblékl do černého sametového šatu, na kterém byly končetiny 

vyznačeny stříbrnými značkami. Při zhotovení Chronofotografie se tyto značky projevily jako bílé body a 

úsečky, jejichž dráhu bylo možné naprosto jasné sledovat. Marey byl znám i studiemi ptačího letu, kdy 

pomocí vlastnoručně sestrojeného přístroje - chronofotografické ručnice, tzv. miroskop sledoval ptačí let. 

Přístroj exponoval foto citlivý materiál v pravidelné frekvenci, která byla řízena hodinovým strojkem. Při 

stisknuti spouště se tak exponovalo hned několik fází sledovaného pohybu. 

Díky těmto pokusům o zachycení a zpětnou reprodukci skutečného pohybu, se mohl zrodit film animovaný. 

Pro vývoj animovaného filmu byl klíčový vývoj filmové techniky. Od vynálezu kinematografu to byl jen 

malý krok k objevení principu kamerového snímání obrázek po obrázku, který roku 1906 objevil technik 

americké společnosti Vitagraph. Od té doby se datuje zrod animovaného filmu a animace tak někdy bývá 

označována jako „americký pohyb". 

I.ll.ll. Z historie světové animace 

Animace je velice mladým druhem umění. Od třicátých let devatenáctého století, kdy se jakoby roztrhl 

pytel s nejrůznějšími přístroji na vznik iluze pohybu, dosáhla technologie animovaného filmu velkých 

proměn. Ruku v ruce s technickým pokrokem se zdokonalily technologie záznamu pohybu i technologie 

jeho zpětné projekce. Z těchto vynálezů čerpal také animovaný film. Zprvu se uplatnil v reklamě, počátkem 

dvacátého století vznikly první němé kreslené grotesky. Animovaný ßlm s rozvíjel po stránce výtvarné, 

technické i obsahové." 

18 Kniha byla vydaná roku 1887. 
19 Přístroj sestrojil německý vynálezce Ottomar Anchiítz. 
20 čerpáno z pramenů Národního technického muzea 
21 Etienne-Jules Marey (1830 - 1904) 
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Vývoj animovaného filmu probíhal formou experimentů. Školy animace stále ještě čekaly na svůj zrod a tak 

každý tvůrce animoval svou vlastní metodou. Zkoumání možností animovaného pohybu vždy jinou cestou 

vyústilo v různorodost přístupů k animované tvorbě. 

Pro přehled uvádím hlavní mezníky, jež nelze opomenout. Mnohočetná podoba světového animovaného 

f i lmuje dle mého názoru spjata s následujícími osobnostmi. 

Animovanou tvorbu započal již roku 1917 Ron Stang svým prvním animovaným filmem The Sinking. 

Emile Cohl, francouzský kreslíř a karikaturista, začal dráhu animátora tak, že oživoval své kresby a 

následně začal natáčet i delší snímky. Zprvu natáčel filmy s loutkami se zabudovaným strojkem. Když se 

seznámil s novou metodou snímání („obrázek po obrázku"), začal oživovat své kresby a drobné předměty. 

Stal se východiskem pro francouzskou školu animace. 

Z jeho děl bych jmenovala například film Fantasmagorie, který je založen na proměnách kreslených figurek 

zvířat. Pracoval s konturovou kresbou, která se pro něho stala charakteristickou. Cohl oživoval rovněž 

dětské hračky a jiné drobné předměty proto ho lze chápat jako průkopníka animované tvorby. 

První známou animovanou postavičkou byl kocour Felixe, jež byl dílem Australana Pata Sallivana. Pod 

vlivem amerických comics ho vytvořil roku 1925. 

Éra americké kreslené grotesky neměla v té době ve světě konkurenci. Dave a Max Fleischerovi jsou 

známí díky postavičkám Klauna Koko, Betty Boopové a Pepka námořníka, který původně vznikl jako 

reklamní spot. Obrovskou konkurencí se jim stal W. Disney. Roku 1928 v kresleném filmu jako první 

uplatnil při animaci barvu a zvuk a započal tím klasickou éru kresleného filmu. Disneyho talent a 

novátorský přístup se projevil ve filmu Alice v zemi kreseb. Jedná se o první animovaný film kombinovaný 

s akcí živého herce. Mezníkem byla spolupráce s Ubem Iverksem, s nimž vytvořil postavičku Králíka 

Oswalda. Tato animovaná postavička byla volnou inspirací a Disney přivádí na svět Myšáka Mickeyho. 

Jeho úspěch spočíval zejména v kladných charakterových vlastnostech a především v tom, že nereflektovala 

sociální a politické problémy svojí doby. Disneyho animovaná groteska byla od počátku postavena na sletu 

krátkých gagů. Záměrně používá univerzální formu humoru, nad nímž divák nemusí přemýšlet. 

Pomocí realistické kresby a bravurní animace dokázal mistrně vyprávět lyrické příběhy ze života zvířat. 

Jeho nejslavnější dílo představuje celovečerní animovaný film z roku 1937 Sněhurka a sedm trpaslíků, který 

vyniká harmonickým propojením obrazové, hudební a zvukové složky. 

Disney se stal inspirací pro mnohé tvůrce. V reakci na Disneyho se pak odvíjí celá euro-americká produkce 

animovaných filmů. 

Důležité místo v historii animované tvorby představuje ruská animace. V Rusku roku 1923 vzniká první 

atelier kresleného Jilmu na světě. Právě ruská animovaná tvorba přinesla do animované tvorby nová témata 

a náměty, inspirovaných klasickou prosou a dramatem. Vladimír Starevič hledal námět pro tvorbu například 

z lidových bajek, charakteristických pro ruskou literaturu. 

Ve východní Evropě se tak začal rozvíjet lyrický poetický film, který se stal protipólem americké grotesce. 

Bořivoj Dovnikovič patří k zakladatelům tzv. záhřebské školy jugoslávské animace. Nejznámější jsou jeho 

příručky o tvorbě animovaného filmu, které jsou především v českém prostředí animátorskou biblí. 
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Ve vývoji animovaného filmu sehrávají nejdůležitější roli experimenty a s tím související hledání nových 

výrazových prostředků. Touto cestou se ubírala především německá avantgarda22. Tu představují osobnosti 

jako Hans Rychter a Oskar Fischinger. Ve svých Jilmech se snažili propojit obrazovou složku s hudební 

kulisou. Animované abstraktní kompozice byly propojeny na rytmus hudby, což lze považovat za cílené 

řešení problému timeingu v animaci. 

Kanaďan Norman McLaren23 (1914 - 1987) je označován jako objevitel metody tzv. pixilace, kombinuje 

kreslenou animaci s reálným pozadím a ryje přímo na celuloidový film. Zajímavé jsou rovněž jeho animace 

pastelových kreseb 

V Evropě se začala rychle rozvíjet metoda plošky založená na animaci figurky z papíru. 

I.ll.lll. Česká škola 

Česká animace je charakteristická technikou loutky. Zásadní význam v této oblasti představuje trojice 

Hermína Týrlová, Karel Zeman a Jiří Trnka. 

Roku 1926 vzniká první český kreslený film Zamilovaný vodník H. Týrlové. Roku 1944 následuje od stejné 

autorky první loutkový animovaný film, Ferda mravenec, který již využívá drátěnou kostru loutky. 

Ve Zlíně H. Týrlová spolupracuje s K. Zemanem a společně vytvářejí snímek Vánoční sen, jež dosáhl 

mezinárodního věhlasu a uznání na přehlídce v Canne. 

Roku 1945 jsou německými okupanty uzavřeny vysoké školy. Pro potřeby nacistické propagandy jsou 

využíváni studenti výtvarných oborů k vytváření animovaných filmů v Ateliéru filmových triků (AFIT). 

Odtud vyšel i snímek Svatba v korálovém moři, který je charakterem animace velmi blízký Disneyovské 

kresbě a poetice 

Po válce, bývalí zaměstnanci AFITU roku 1945 založili 1. studio kreslených filmů Bratři v triku, které vedl 

Jiří Trnka. 

Právě Jiří Trnka představuje největší a nejvšestrannější osobnost na poli animované tvorby u nás. Nepřejímá 

tradici loutkové marionety, využívá výraznou stylizaci loutek, zvyšuje její emocionální působivost a díky 

tomu se těší mezinárodnímu uznání. Rovněž důležitým aspektem jeho tvorby je stylizace animovaného 

pohybu jako takového. Jeho loutky jsou němé, spoléhají na výraz a umocňují tak celkovou poetičnost 

Trnkových filmů. 

V 60. letech24 vzniká na VŠUP v Praze Atelier filmové a telvizní grafiky pod vedením Adolfa 

Hoffmeistera. Tradici animované tvorby po něm převzal Miroslav Jágr a následně pak Jiří Barta. 

V evropském kontextu je unikátem česká večerníčkovská produkce, jež je specifická svojí poetikou a je zcela 

odlišná od produkcí zahraničních grotesek (Tom a Jerry, Duffy, apod.). 

2 Právě avantgardní přístup byl nacisty v čele s Adolfem Hitlerem jednoznačně odmítán, a filmy této produkce byly 
považovány za „zvrhlé umění" a následné zakázány. 

Navazoval na tvorbu Len Laye. 

24 60. léta 20.století jsou považována za zlatý věk animované grotesky. 
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I.IV. Reflexe nástupu nových technologií 

Jak už naznačuji v úvodu, součastná animovaná tvorba využívá možností digitálního zpracování obrazu. 

Díky technickému pokroku tak mohly vzniknout nová odvětví a formy animované tvorby, které dokáží lépe a 

pohotověji reagovat na poněkud urychlený svět kolem nás. 

Mezi ně patří počítačová dvoj a troj - rozměrná animace. Tzv. 2D a 3D techniky nesou společný název „nová 

média". Možnosti počítačových zpracování animačních 2D a 3D technik se neustále rozvíjejí a dovolují stále 

nové a efektivnější cesty k ohromujícím vizuálním efektům. Klasický hraný film 20. století tak díky 

možnostem počítačové grafiky a animačních technik nabývá nové podoby. Kombinace hraného filmu a 

počítačové animace umožňuje tvůrcům dnešních filmových snímků téměř neomezené možnosti. Sny se 

alespoň na plátně stávají skutečností a dá se předpokládat, že je pouze otázka času, kdy se tato „virtuální 

realita" transformuje z kinosálů do běžného života. S tímto faktem velice úzce souvisí i fenomén 

počítačových her, která si stanovují vlastní pravidla, vlastní morálku i vlastní etiku. 

Zatímco animovaný film nabízí prostor pro divákovu fantazii, počítačové hry naopak mají ambice 

konkurovat reálnému světu a co nejvíce se přiblížit reálnému zážitku. Animovaný film od počátku na realitu 

pouze odkazuje. Nesnaží se jí jakkoli vyrovnat, neurčuje pravidla hry, pouze nabízí možnost, jak realitu 

vnímat jinak. Animovaný film klade otázky, odpovědi si ale hledá každý sám. Jedná se tedy o aktivizující 

proces, nutící diváka k neustálému přemýšlení. Počítačové hry sice umožňují přechod do jiné reality, ale 

pouze v podobě pasivního konzumenta před obrazovkou počítače. 

„Animace daleko méně než hraný Jilm užívá slovo. Vyjadřuje se především vizuálním obrazem, zachovala si 

tak vysokou metaforičnost." 

I.IV.I. Současná animovaná tvorba 

Mluvím- li o současné animované tvorbě, stále tím mám na mysli animovaný film. 

Klasická animovaná tvorba figuruje v současnosti stále v podobě animovaného filmu. Ten ale prošel řadou 

změn, a to jak formálních, tak obsahových. Proměn dostála i jeho estetika ( South Park, Happy Tree Friends, 

Itchy and Scratchy ). Tvůrci současných animovaných snímků se nebojí a neštítí opravdu ničeho, žádná témata 

nejsou tabu. Cílem je získat divákovu pozornost a poměrně častou formou jak toho dosáhnout, je co nejvíce ho 

šokovat. Anonymní prostředí internetu pro to skýtá neomezený prostor. 

Mezi mnoha proudy, z nichž některé parodují i sami sebe, lze stále nalézt i snímky, které navazují na klasickou 

tradici animovaného filmu, využívajícího jazyka metafor. 

Za kvalitní animované snímky osobně považuji díla Hiyao Miyazakiho. Například ve snímku Můj soused 

Torro, autor dokázal navázat na tradici japonských příběhů, kde se prolíná svět přírodní mytologie s obrazem 

reálně reflektovaného světa. Oba světy zde existují paralelně vedle sebe a pouze občas se vzájemně prostupují. 

Snímek také velmi citlivě zachycuje rozdílnost světa malého dítěte a světa dospělých. 

Dalším animovaným filmem, jenž stojí za to zmínit je Trio z Belleville, Sylvaina Chometa. Tento 

celovečerní snímek je francouzsko - kanadskou koprodukcí. Při jeho tvorbě měl hlavní slovo autor a tak 
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veškeré komerční snahy producentů filmu zůstaly stranou. Film je němý, figurují v něm pouze dvě hlavní 

postavy a hudba. Příběh je vyprávěn pouze obrazovou řečí. Aby byl pro diváka srozumitelný, postavy musejí 

být výrazné a jejich mimika přesná. 

Kvalitní animované snímky lze stále ještě nalézt na nejrůznějších přehlídkách a festivalech animovaného 

filmu. V příloze proto uvádím seznam festivalů, které proběhly v České republice v průběhu minulého roku. 

Osobně jsem pak navštívila Anifest je mezinárodní festival animovaných filmů, který probíhá v jihočeské 

Třeboni od roku 2001 a těší se stále větší divácké oblibě. 
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II. Praktická část 
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II.I. Jak se tvoří animovaný film 

Animace vzniká okénko po okénku a to ještě předtím, než je nasnímána. Ožívá při zpětném promítnutí 

jednotlivých fází, kdy vzniká iluze pohybu. (Charles Solomon) 

Pro úvod do tajů vzniku animovaného filmu jsem zvolila citát, který prozrazuje základní předpoklady jeho 

vzniku i způsob jeho oživení. Pro animovaný film je charakteristická práce s jednotlivými fázemi pohybu. 

Pohyb je zde rozložen do dílčích elementárních pohybů - tzv. fází pohybu, které se dají snáze 

reprodukovat.25 Věrohodnost animovaného pohybu pak záleží na umu animátora, který jednotlivé fáze 

pohybu vytváří. Dovednost zobrazovat pohyb pomocí animace má několik podstatných pravidel, bez kterých 

se animovaný film neobejde. Nejdůležitější roli přitom sehrává nadsázka.26 Příběh vyjádřený obrazovou 

řečí by bez nadsázky nefungoval. Fáze smyšleného (animovaného) pohybu by působily fádně a divák by jen 

s těží uvěřil. Pro animaci je dále nezbytná také tvůrčí odvaha tvůrce, míra invence, fantazie a vynalézavost 

spočívající ve využití všech možností a potenciálu dostupné techniky. Animovaný obraz spočívá na estetické 

a logické hře,2 dobře vymyšlený animovaný film má jasnou logiku dramatického příběhu nebo hry. 

U animovaného filmu jsou fáze pohybu snímány trikovou kamerou. Obrázek po obrázku jsou zachyceny 

dílčí fáze pohybu, při jejich syntéze vzniká animovaný pohyb. Při animaci, stejně tak jako při pořizování 

fotografického snímku nebo filmového záznamu, není tedy výsledek práce bezprostřední. Je třeba velké 

trpělivosti při jeho očekávání. Zároveň je tím zpožděna také reflexe vlastní tvorby, čímž se celý proces 

vytváření animace značně časově prodlužuje. 

Animovaný film patří mezi umční projektivní, je tedy reprodukovatelný. Na rozdíl od výtvarného umění, 

kde jsou kopie uměleckých děl nežádoucí a můžou zkreslovat prvotní ideu díla, u animovaného filmu jsou 

kopie existenciální nutností. Pro plynulou iluzi pohybu, která u animovaného filmu nastává, je podstatná 

obrazová frekvence - rychlost promítání fází pohybu, která je zapotřebí pro iluzi pohybu. Tento pojem 

označuje kolik obrázků (jednotlivých fází pohybu) se promítne na sítnici lidského oka za 1 sekundu28. U 

nejjednodušších předfilmových přístrojů stačily pro vnímání pohybu jeho dvě fáze, u mladších důmyslněji 

sestrojených přístrojů29 bylo možné sledovat mechanickou záměnu nejméně osmi fází pohybu. Animovaný 

pohyb bylo možné spatřit pouze ve chvíli, kdy rychlost rotace přístroje dosáhla určité obrazové frekvence. U 

přístrojů jako byl praxinoskop, které využívali optickou záměnu fází pohybu, byla obrazová frekvence 

podstatně nižší ( 3 - 4 obr/sec). 

Mnozí badatelé zkoumali obrazovou frekvenci, kdy je lidské oko oklamáno a vnímá sled obrázků jako 

plynulý pohyb. V éře kinematografu se pracovalo s obrazovou frekvencí 16 obr/sec. To je také důvod, proč se 

nám mohou zdát němé filmy jakoby zrychlené a pohyb herců nepřirozený. Kolem roku 1919 se prováděly 

25 V tvůrčím procesu jsou fáze děleny na hlavní a vedlejší. 
26 viz. kapitola Výrazové prostředky animované filmu 

Edgar Důtka - Animovaný film 
28 dále označuji obrazovou frekvenci zkratkou obr/sec = obrázků za sekundu 
29 viz. kapitola Počátky animace 
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první praktické zkoušky se zvukovým filmem. V té době byla obrazová frekvence zvýšena na 24 obr/sec30 a 

využívá se dodnes.31 

Pro úsporu času je při tvorbě animovaného filmu častá tzv. duplikace obrazu, kdy se každé okénko snímá 

dvakrát za sebou3'. Počet vytvořených fází je snížen o polovinu a díky zmíněné duplikaci je zachována i 

potřebná obrazová frekvence 24 obr/sec. 

Pro představu: je- li k vytvoření jedné sekundy animovaného filmu zapotřebí 24 obrázků (fází pohybu), za 

minutu je třeba těchto fází 1440. U krátkého pětiminutového animovaného f i lmuje tak zapotřebí 7200 fází 

pohybu, při duplikaci obrazu postačí těchto fází „pouze" 3600. 

Je-li záměrem tvůrce vytvoření zpomaleného pohybu je pohyb rozložen do vícero fází, také je vhodné využít 

duplikaci obrazu. Při iluzi rychlého dynamického pohybu postačí méně fází pohybu. Tomuto „časování 

obrazu" se odborně říká timeing. 

Při animaci se uplatňuje pozorovatelský talent. Drobné detaily, které nemají žádný podstatný význam pro 

dějovou strukturu vyprávěného příběhu, jsou nepostradatelné pro dokonalou iluzi reality. Dotvářejí celkovou 

atmosféru filmu a ponechávají dostatek času pro doznívání celkového dojmu z filmu. Pro příklad uvádím 

nástin několika interesantních scén z kultovního celovečerního animovaného filmu Trio z Bellville. Příběh 

filmu vypráví o životě chlapce, kterému se díky obětavé péči jeho babičky splní jeho dětský sen a stane se 

cyklistickým závodníkem. Jeho nejvyšším cílem je vyhrát prestižní cyklistickou soutěž Tour de France. Pro 

tento náročný závod se roky důkladně připravuje. Vybrala jsem tři momenty, které mě v tomto filmu zaujali, 

právě díky oněm nepodstatným maličkostem, které jsou pro film charakteristické: 

1.) Vyčerpaní závodníci - při náročném stoupání do vrchu jsou zesláblí závodníci naprosto vyčerpaní. Ve 

svalové křeči, s očima nepřítomně upřenýma k cíli sedí u cesty vedle svého jízdního kola. 

2.) Řidič, který neustále kouří, stále znovu si balí další cigaretu. Vždy ši j i vloží do úst, zapálí si a pak ji 

mumlá v puse, dokud se cigareta nedostane na to místo v koutku úst, kam patří. Tento kuřácký rituál je 

beze změny opakován v každé scéně, kde si řidič připaluje cigaretu. Vytváří to naprosto věrohodný 

obraz, který je, jako při každé animaci, trochu nadsazen. 

3.) Pes - jako malý dostane chlapec od své babičky psa. Ve filmuje pak zachycen i jeho psí život se všemi 

typickými psími zvyklostmi. Můžeme vidět, jak si ležérně protahuje nohu, jak žadoní při večeři a 

naléhavě si pokládá hlavu na stůl a s oddaností čeká na zbytky od stolu. 

Animovaný snímek působí velice poeticky. Jeho největší sílaje v perfektním zvládnutí animace, kdy celý 

příběh je vyprávěn beze slov, pouze obrazovou řečí animovaného filmu. 

Pro tvorbu kteréhokoli animovaného filmuje charakteristická týmová práce. Vzhledem k vysokým počtům 

potřebných fází, je rozdělení práce nutností. Klíčová je spolupráce tří hlavních aktérů: scénáristy, režiséra a 

výtvarníka. Další důležitou roli zastává dramaturg a hlavní animátor. 

30 původně z důvodů dokonalejší reprodukce zvuku Smrž str. 78 
3' u televizních záznamů je tato frekvence zvýšena na 25 obr/sec 
2 Bořivoj Dovnikovic Bordo 
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Cesta od myšlenky animovaného filmu k jeho realizaci je technicky velice složitá. Podle námětu se volí 

konkrétní technika animace. Nejprve se vytváří literární scénář, kde jsou naznačeny konkrétní situace. Zde 

se také popisuje charakteristiku postav33, podle které vytváří výtvarník návrhy loutek (postav) a scén. Dále 

zpracovává výtvarnou představu filmu, kde řeší otázky použitých materiálů. 

Po literárním scénáři je vytvořen scénář technický, ve kterém již tvůrci řeší jednotlivé záběry doplněné 

komentářem. Vytváří se tak představa o vzájemných vazbách jednotlivých záběrů, která je pro střihovou 

skladbu filmu a gradaci děje velmi důležitá. Podle technického scénáře vytváří výtvarník ve spolupráci 

s režisérem informativní a situační kresby. Režisér určuje prostředí pro jednotlivé záběry, typy a 

charaktery postav a kompozici všech záběrů - pro každý záběr je vytvořena vždy jedna kresba. Podle nich 

poté vytváří výtvarník přípravné kresby, kterých bývá okolo dvou set. V těchto kresbách zobrazuje stěžejní 

situace a určuje zde také herecké výrazy postav, se kterými dále pracují animátoři. 

Při tvorbě animovaného filmu se kromě obrazové stopy řeší také stopa zvuková. Na závěr přípravné fáze 

výroby animovaného filmuje tak zhotoven i zvukový scénář. V něm se řeší mluvené slovo, hudba a ruchy. 

Zvuk se nahrává dopředu a slouží jako vodítko pro harmonické souznění obrazu a zvuku. '4 

„Animace je natolik originální umělecká forma, že prostě vyžaduje komplexnější přístup i ke zvuku a hudbě., 

řada animovaných Jilmů nemá dialogy nebo komentáře, takže těsnější spojení hudby, ruchů a efektů dává 

celkovému zvuku větší silu a filmu lepši celkový rytmus. "3S 

Pro plynulý průběh tvorby animovaného filmu se vytváří vteřinový rozpis s popisy akcí. Po jeho korektuře a 

je předán do rukou animátorů a může tak začít samotná animace filmu. 

Il.l.l. Animační techniky 

Techniky animovaného filmu se dají rozdělit na dva hlavní proudy: na film kreslený a film loutkový. 

V současnosti jsou také hojně využívány možnosti počítačové animace, která slaví velké úspěchy především 

na poli počítačových her. Zůstaneme-li u animovaného filmu, velké oblibě se těší tzv. 3D animace. Její boom 

nastal na konci 90. let 20. století. Ruku v ruce s technologickým pokrokem počítačů se možnosti počítačové 

animace stále zvětšují.36 

Nejstarší animační technikou je animace kreslená. Proces její tvorby je daleko složitější než u animace 

loutky. Podílí se na něm tým fázařů, konturistů a koloristů. Jako první vznikají kresby tužkou. Hlavní 

animátor nakreslí klíčové hlavní fáze, které zobrazují krajní (extrémní) polohy pohybu. Animátoři -

fázaři pak rozkreslují tzv. mezifáze pohybu. Mezifázemi rozumíme fáze, které probíhají mezi dvěma 

hlavními fázemi. Využívají se při nich tzv. kresby do vajíčka. To znamená, že kresba je stylizovaná do 

základních geometrických tvarů a lze tak lépe rozfázovat její pohyb. Tyto kresby se kreslí na průsvitný 

pauzovací papír. Tužkové kresby jsou vytvářeny na tzv. prosvčtlovacím pultu, díky kterému může fázař 

vidět vícero dílčích fází pohybu najednou. 

33 charakteristika postav = spojení výtvarné podoby postav s jejich chováním i s intonací hlasu 
34 Panáčci na plátně str. 17 

Norman Roger - kanadský hudební skladatel, Bulletin - Anifest 2005 
38 O jejích možnostech se blíže zmiňuji v kapitole Reflexe nástupu nových technologii 
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„Animace je herecká práce. Animace je dramatické umění, pro mě je každý animátor herec... Než nakreslím 

nějaké gesto, musím si ho nejprve vyzkoušet na sobě, aby byl pohyb věrohodný. Proto mám před sebou 

zrcátko, abych si vyzkoušel mimiku. Vše nakreslím ale tak trochu přehnaně. "3? 

Neopomenutelnou animátorskou pomůckou jsou také tzv. jehly. Každý papír, na kterém má být rozkreslen 

konkrétní pohyb je nejprve perforován38. Následně se perforace nasadí na jehly a teprve potom rozkresluje 

animátor pohyb. Tak je zaručeno, že fáze pohybu na sebe budou navazovat vždy v tomtéž místě. V místě 

perforací jsou vyznačeny technické údaje o pořadí fáze a záběru a čísle scény. 

Aby se animací nedeformoval tvar animovaného objektu, vytvářejí se předlohové figury (kresby en face, 

profil, poloprofil a zadní pohled). Kreslíři tak mohou kontrolovat vyváženost proporcí a tvarů u té které 

animované figury. 

U animovaného filmu jsou technologické postupy součástí tzv. know how. Každý tvůrce nabývá zkušenosti 

velice pracně. Vlastní tvorbou hledá svou osobitou cestu a nové přístupy k animovanému filmu. Získané 

poznatky si tedy bedlivě střeží, protože tvoří jeho autorský rukopis. Je proto velice zajímavé, seznamovat se 

s osobitými přístupy různých tvůrců, protože každý v sobě nese něco nového. Pro zpestření uvádím jednu 

velice zajímavou pasáž, kde se tvůrce svěřuje se svým know how. „ Kreslit tužkou je výhoda, může se 

gumovat... protože při animaci se hodně gumuje. Nekreslí se jen jedním tahem, ale několika. Je to lepší, 

protože tak získáte přesnější kresbu. To umožňuje animátorovi vytvořit stavbu kostry postavy a dodat její 

konečnou podobu. Díky tomu máte dojem, že kresba v sobě skrývá něco živého. Nejdřív kreslíte modrou 

tužkou. V další fázi si vezmete černou a pomocí ní zdůrazníte tahy. Pak kresbu oxeroxujete, černé tahy 

zůstanou a modré zmizí. Nelíbí se mi, když se kreslí jedním tahem, když je náčrtek uhlazený, bez života. Je to 

škoda, protože fascinující na animaci je právě ta kresba, proto se tomu říká animovaný obrázek. "39 

Když je rozkreslený pohyb kompletní, kresby se nasnímají trikovou kamerou. Vznikne tak zkušební 

rozfázovaný pohyb, kterému se animátorskou hantýrkou přezdívá tzv. hrubý kotouč. Je- li režisér 

s výsledkem spokojený, fáze se dále překreslí na ultrafán. Nejprve se kreslí kontury. Konturisté je kreslí na 

přední stranu ultrafánu. Ze zadní strany jsou kresby kolorovány týmem koloristů. Ti mají k dispozici vzorník 

barev, který výtvarník filmu vytváří vždy pro konkrétní figuru. 

Při poslední fázi tvorby kresleného filmu se vytvořené ultrafány snímají trikovou kamerou v tzv. výdrži (v 

nepřetržitém nehybném klidu) a to po takovou dobu, jaká je třeba pro konkrétní pohyb. Při snímání 

jednotlivých fází je pod průhledný ultrafán vloženo statické pozadí. Když se při snímání fází mění i pozadí, 

animovaný pohyb je tím umocněný. Dojem větší rychlosti můžeme sledovat u pohybu nekolorované kresby, 

kdy se pohybuje pouze linie. Proto se kresby provádějí s extrémní nadsázkou. V kresleném filmu jsou 

„...postavy vyjádřeny plošnou kresbou. Postavu tedy nevnímáme prostřednictvím světla a stínu, nýbrž 

omezeným počtem čar, které vykouzlí tvar figury. Proto musí být i pohyb v animaci výraznější, přehnaný. "40 

37 Sylvain Chomet - Trio z Bellville 
38 Perforace (papíru nebo folie) mají svůj specifický tvar. Na dvou místech mají podélný tvar, mezi nimi je třetí otvor 
kruhového tvaru; jedná se o tzv. lochaci. 
39 tamtéž 
40 Bořivoj Dovnikovič-Bordo - Škola kresleného filmu, str. 40 
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Výše zmíněné poznatky jsem převážně čerpala z knihy Bořivoje Dovnikoviče-Borda - Škola kresleného 

filmu. Jako další studijní materiál jsem využívala krátké dokumenty o vzniku konkrétních animovaných 

filmů. 

Zvláštní místo zaujímá u kresleného filmu tzv. totální animace. Jednotlivé záběry jsou animovány 

kompletně, tedy totálně, i s pozadím. Vzniká tak daleko živější dojem animace. Tato animace patří ale 

bezpochyby mezi jednu z nejnáročnějších animačních technik. V dnešní době sej í věnuje už jen málokterý 

tvůrce.41 

Protipólem kreslené animaci je animace loutková. Ta využívá k animaci prostorové i reliéfní (poloplastická) 

loutky, které většinou skrývají ve své konstrukci mechanismus, tzv. kostru loutky, která dovoluje dokonalou 

práci při rozfázování pohybu. Když se animuje loutka, jsou pro ni dopředu vytvořeny nejrůznější fáze jako 

např. mimická gesta. Při samotném procesu animace se animují jednotlivé části loutky tak, že se buď změní 

jejich poloha, a nebo se konkrétní část loutky nahradí jinou (přidají se víčka, zvětší se oči). 

Pro moje míněné didaktické účely je daleko atraktivnější technikou - pixilace. Její výhodou je technická 

dostupnost a rychlejší reflexe vlastní tvorby, než u animace kreslené. Pixilací se animují jak předměty tak i 

živí herci tzM.frame by frame - okénko po okénku. S živým hercem se přitom pracuje stejně, jako s neživou 

loutkou. Pixilace se těší velké oblibě i u studentů nejrůznějších animačních škol. 

Další poměrně nenáročnou technikou je plošková (neboli papírková) animace. Loutky jsou vyrobeny 

z ploškových částí. Materiály pro zhotovení takovýchto loutek jsou různé, od papíru, po plech nebo umělou 

hmotu. Vynalézavosti se meze nekladou. 

Poslední animační technikou, kterou v této kapitole řeším je počítačová animace. Počítačovou animací 

rozumím animaci digitální. Podle zadání diplomové práce mám prozkoumat její možnosti. Mám tím na 

mysli především využití technických možností digitálního zpracování animace kreslené a loutkové. 

V současné době jsou tyto možnosti využívány skoro ve všech druzích animace. Tak například počítačová 

3D animace je vlastně animací loutky ale za předpokladu využití nejnovějších technologických postupů a 

metod. Počítačová animace se dá také chápat jako animace bitmapy a vektoru, kde vektor je matematicky 

definovatelný tvar a bitmapa je obraz složený z jednotlivých barevných částí, tzv. pixelů. Pro počítačovou 

animaci jsou charakteristická klipovotost - rychle se pohybující střihy. Toho se využívá především na poli 

internetové bannerové reklamy. Nejčastěji se pro tyto účely využívají grafické editory jako Flash42 

Macromedia MX nebo poměrně dostupného programu Swish. 

Il.l.ll. Výrazové prostředky animovaného filmu 

U animovaného filmuje příběh vyjádřený řečí obrazů. Animace se dokáže obejít i beze slov, vždy je ale 

dokreslena hudbou. Hudba a zvuk jsou při animaci stejně důležité jako role výtvarníka nebo animátora. 

Hudba dokresluje konečný obraz animovaného filmu, zvuk akcentuje dílčí pohyby figur. „Spojení kresby a 

41 Totální animace se používá u autorské animace. (Pavel Koutský, Bili Plimton, Muž, který sázel stromy) 
42 flash - záblesk, okamžik, světelná reklama 
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hudby v rytmickém souladu má obrovské možnosti, pokud je hudba postavena v protikladu k tomu, co se 

děje na plátně, vznikají zase nové zdroje humoru. "4i 

Na prvním místě je v animovaném filmu uplatněna nadsázka. Projevuje se do všech jeho výrazových složek. 

Jak už jsem uvedla, animovaný film je druhem projektivního umění. Aby byl výraz zřetelný, je třeba ho 

umocnit. Barvy a tvary dráždí naši fantazii, jsou významotvorným prvkem příběhu. U animovaného filmu, 

kde je část obrazu dotvářena až v mysli každého z nás, to platí dvojnásob. Při detailním pohledu na konkrétní 

scénu kteréhokoli animovaného filmu, nás může překvapit, že pozadí scény je vytvořeno poměrně ledabyle. 

Nejedná se ale o nedůslednost výtvarníka, který scény vytváří, ale o jeden z klíčových principů animovaného 

filmu, kdy se divák stává spolutvůrcem. Střídmě řešená scéna vždy ponechává prostor pro divákovu fantazii. 

„ Dráždivá, která není úplně jasná, jen taková věc přežívá. " 4 

Mezi základní výrazové prostředky animovaného filmu přejaté z výtvarného umění patří barva, linie a tvar, 

světlo a prostor. Protože animovaný film je složen z dílčích scén, je nutno zachovat vizuální jednotu celého 

animovaného díla. U kresleného filmu má proto každá použitá barva vlastní kód. Každá animovaná postava 

má pak svůj vlastní repertoár barev, který je během celého filmu neměnný. 

Aby se nedeformoval tvar animovaných postav, všechny fáze se kopírují podle první fáze daného záběru. Pro 

věrohodnější vystižení různých poloh animované postavy, mívají kreslíři k dispozici trojrozměrný model, 

který slouží jako předloha pro animaci. Animátor si tak může lépe povšimnout důležitých detailů, které by 

neměly zůstat opomenuty. Díky těmto detailům divák snáze podlehne animované iluzi a v rámci hry uvěří, že 

tento animovaný svět je reálný. 

Při vizualizaci příběhu se užívá dějová zkratka. Je to určitý druh dějové nadsázky, která je nezbytná pro 

fabulaci děje. Podle myšlenky, kterou animovaný film nese, se volí forma zpracování. 

Volba techniky se tedy řídí podle nosné myšlenky příběhu. Každé téma nabízí možné způsoby pro 

zpracování. 

Při sestavování této kapitoly jsem čerpala z poznatků Jiřího Kubíčka, profesora FAMU. V publikaci Úvod 

do estetiky animace vytvořil taxonomii výrazových prostředků animovaného filmu. 

Výrazové prostředky animovaného filmu dělí na specifické a přejaté. Kubíček řadí mezi specifické výrazové 

prostředky synchronní záznam zvuku a kinematograf45 Mezi přejaté výrazové prostředky počítá barvu, 

linii a tvar, které animovaný film přejal z výtvarného umění. Jako poslední přejatý výrazový prostředek 

uvádí Kubíček hudbu. 

„Některé výrazové prostředky přejímá animovaný film od loutkového divadla. " V prvé řadě je to loutka, 

která ožívá v dramatickou postavu. „ U animovaného filmu je ale loutka (či kresba) pouze znakem postavy a 

43 Jiří Tibitanzl - Panáčci na plátně 
44 Kdo je...? Antonín Horák: Portrét trikového kameramana, (dokumentární film) Ostrava 1997 
45 „technický způsob reprodukce, schopný zaznamenat na jakékoli záznamové médium jevy existující v prostoru, tn/ajici 
v čase (bytosti a véci i jejich pohyb) a znovu je oživit na projekční ploše jako jejich obraz." Jiří Kubíček: Uvod do estetiky 
animace 
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sledovaný obraz na plátně je znakem tohoto znaku." Fenomén oživení funguje shodně jak u animovaného 

filmu, tak u loutkového divadla. „ Loutka se pohybuje, promlouvá živým lidským hlasem a vyvolává emoce. " 

U animovaného filmu už neožívá na vodících nití loutkoherce, ale v rukou animátora. Její pohyb je 

výsledkem mnoha dílčích pohybů, které se zaznamenávají na trikovou kameru okénko po okénku. U 

animovaného filmuje děj členěn do záběrů46. S novým záběrem se může změnit úhel pohledu, čas či místo 

děje. Kamera47 může sledované objekty přiblížit, dokáže nahlédnout i do jejich nitka. Jednotlivé záběry jsou 

řazeny do scén, které vytvářejí osu příběhu. 

Na rozdíl od loutkového divadla (které pracuje s loutkami v reálném čase) animovaný film je vždy jen a jen 

promítanou reprodukcí. Kubíček zdůrazňuje moment, kdy u loutkového divadla „...je divák spolutvůrcem 

právě vznikající divadelní skutečnosti, která je neopakovatelná. " 

11.11. Principy animace 

Skrze výtvarné ozvláštnční chci dojít až k samým principům animace. Můj výtvarný projekt je 

koncipován jako soubor krátkých etud. Je to jakési hledání cesty, jak začlenit animační technologie do 

arzenálu současné výtvarné výchovy. 

Umění je zrcadlem doby a pro postmoderní umění je charakteristické využívání nových médií, nových 

technologických postupů a materiálů. Pro dnešní dobu je příznačný chaos, přemíra vizuálních podnětů, které 

na nás útočí doslova na každém rohu. Umění vytváří paralelní světy, světy imaginace. Může proto tvořit 

alternativu k přetechnizované každodenní realitě. 

Můj vlastní výtvarný projekt jsem tvořila s ohledem na následnou aplikaci použitých postupů v praxi 

výtvarné výchovy. Důraz jsem tak kladla na jednoduchost a snadnou proveditelnost daných animačních 

technik. Nelze ale mluvit o animačních technikách v jejich pravém slova smyslu. Jedná se spíše o využití 

základních principů animačních technik, tedy o tzv. principy animace. Snažila jsem se přistupovat k věci 

vždy z jiného úhlu pohledu a zachytit tak různost přístupů k animované tvorbě. 

V této práci řeším mimo jiné otázku nových médií. Techniku zde využívám jako nástroj k hlubšímu 

poznání reality jako takové. Nechci vytvářet virtuální zážitky, ale reálné počitky, které mají vrátit 

člověku jeho citlivost vůči okolnímu světu. Proti odcizení a citové otupělosti stavím intuitivní 

individuální i skupinovou prožitkovou i logickou hru. Hra - hravost je totiž hlavní z principů animace. 

Il.ll.l. Vlastní výtvarná činnost 

Při zkoumání možností animace jsem vytvořila řadu animací, které mají podobu krátkých výtvarných etud. 

Studuji v nich pohyb a jeho zákonitosti pomocí tradičních i netradičních pohledů na svět. při každé animaci 

jsem zpracovávala vždy jiný námět, podle toho, co mě momentálně oslovilo a jaký problém jsem v té dané 

etudě řešila. 

46 V hraném filmu je záběr definován jako úsek déje mezi dvěma střihy. U animovaného filmu se nejedná o střihy fyzické, ale 
o změnu záběru bez střihu. 
47 U počítačové animace funguje stejný záběrový systém. 
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(Pro potřeby studentů je možné ponechat i společný námět. Hrozí tu však reálné riziko, že studenty námět 

brzy omrzí a nebudou schopni dále se stejným námětem pracovat. Další riziko je spojeno s neúspěchem, 

který může pramenit z předešlé etudy. Student si podvědomě může spojit zážitky z předešlých etud 

s negativními pocity, které dále blokují jeho spontánní výtvarnou tvorbu. Tyto negativní pocity vznikají na 

základě předešlého neúspěchu. Tento blok nevzniká, může-li si student pokaždé sám zvolit, zda v námět 

změní nebo zda si ho nadále ponechá i do dalších hodin.) 

Při grafickém zpracování jsem kromě kresby, malby, fotky a koláže využila také možnosti práce v grafických 

editorech. Výsledkem této práce se staly flipbooky, které pro snadnější funkčnost byly převedeny do digitální 

podoby a následně znovu reprodukovány jako tisky, aby mohla vzniknout konečná série animačních knížek. 

Vytváření flipbooků předcházela etapa fázování, při které jsem animovala vybrané kresby. Pro tyto účely 

jsem sestrojila animační pult s jehlami. Jehly jsem vytvořila z drobných dřevěných válců, Pro ruční vazbu 

flipbooků jsem perforovala každou stránku animační knížky zvlášť, aby byla vazba přesná. Na perforaci 

jednotlivých listů jsem použila kancelářskou dirkovačku, která má rozpal perforace 8 cm. Byl to klíčový 

údaj, podle kterého jsem následně volila i formát animačních knížek. Výsledný formát má velikost 1 0 x 1 3 

cm. 

Vazbu animační knížky drží dva šrouby, které jsou ze spodní strany jištěny matkou. Použila jsem ambitové 

šrouby vzhledem k jejich zajímavému designu. Hřbet vazby je vytvořen tak, aby jednotlivé listy byly 

chráněny pod hřbetní vazbou. 

Při vyšším počtu fází dané animace je třeba počítat také s tím, že výška vazby ztěžuje listování animační 

knížkou. Proto jsem nejprve vytvořila zkušební animační knížky, které byly bez kreseb. Podstatné bylo 

nejprve zvolit velikost kresby na konkrétní počet stran dané animační knížky. Čím vyšší byl počet stran, tím 

menší formát kresby bylo možné při listování animační knížkou postřehnout. 

Než se listováním animační knížkou vznikne plynulý pohyb, chvíli to trvá. Aby první a poslední fáze byly 

dobře patrné, vkládala jsem čtyři prázdné listy papíru před první a za poslední fázi animované kresby. 

Velmi důležitý je také typ použitého papíru. Pro snadné listování jsem zvolila vyšší gramáž papíru (200 g). 

Pro estetickou úpravu jsem záměrně použila tónovaný papír se strukturou. Bylo ale zapotřebí vyzkoušet, zda 

se tisk na papíře nerozpíjí. Proto je také nezbytné vždy zkontrolovat konkrétní nastavení tiskárny. Fáze jsem 

tiskla na formát A3, kde bylo umístěno vždy 8 fází animace. Při tisku je nezbytné znát velikost tisknutelné 

oblasti tisku. 

Jako poslední jsem řešila grafickou úpravu titulního listu. 

Původně jsem zamýšlela nechat animační knížky oříznout u knihaře. Nakonec mi drobné nyance, které 

vznikly při nepřesné perforaci papíru přišly přirozené a neškodné nebo možná i zajímavé. 

Flashové animace - nabízí nové možnosti pro výtvarnou tvorbu. Objevuje imaginární polohu při práci s PC. 

Pro dnešní dobu příznačně reaguje na stále nutnější potřebu umět operovat s novými médii. Do škol jsou 

zaváděny digitální fotoaparáty, video, PC a různé uživatelské programy pro grafické editory. Slouží jak pro 

práci s textem, tak pro práci obrazem, v příznivých podmínkách i pro práci se zvukem. Jejich možnosti je 

nutno mapovat a využívat je. Bezesporu také v hodinách výtvarné výchovy. Umění jako takové už dávno 

překročilo hranice moderny a tak je třeba provést i náležitou reakci ve výchově uměním. Kromě tradičních 

přístupů je třeba neustále reagovat na rychle se měnící dobu a potřeby (potřeby člověka 21. století). 
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Flashové animace jsou vytvářeny jako klasické vektorové obrázky, také však využívají možnosti práce 

s bitmapou. 

Pro rozhýbání flipbooků jsem zvolila program Adobe - Image Ready, který bez problému přehrává 

bitmapové animace. V CD příloze je proto možné najít i animační knížky. 

Pro práci s bitmapou jsem si zvolila přírodniny. Kolážovým způsobem animuji fotky nasbíraných přírodnin. 

Ty byly vhodně voleny pro mou imaginární hru. Inspirací mi byla práce manželů Medkových, Čestmíra 

Sušky a bezpochyby také Jana Švankmajera - mistra imaginace. 
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III. Didaktická část 
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Ill.l. Animace a výtvarná výchova 

III.1.11. Dětská animace v zahraničí 

V Rakousku má dětská animace již dlouholetou tradici. V rámci Anifestových Školiček animace vedl 

Thomas Renoldner (Rakousko) workshop pro děti s názvem Udělej si vlastní animovaný film, pořádaný 

dne 8.5. 2005. Na workshopu 

V Rakousku se animovaný film využívá také při terapiích. Na jaře roku 2005 inicioval Thomas Renohlner 

zahájeni projektu s názvem „ Neighbours - Sousedé". Základní koncepcí je přizvat školy z Rakouska, České 

republiky a Slovenska k realizaci animovaných filmových projektů na téma sousedé ve školních třídách. 

V každé zemi by měly být uspořádány nejméně tři semináře. Výsledkem projektu bude natočení DVD, které 

bude obsahovat veškeré Jilmy ze zúčastněných seminářů opatřené titulky ve zbývajících dvou jazycích. 

Nej důležitější součástí projektu je pak předání tohoto DVD všem zúčastněným skupinám, aby získaly 

povědomí o tom, co si o tématu sousedství myslí děti ze sousedních zemí. První seminář se uskutečnil v Bad 

Leonfeldeu v Horním Rakousku, instruktorem byl James Clay. 

Jako další se na Anifestu představil Jean Claude Palluau z Francie. Jeho hlavním cílem je děti oslovit. 

Chce, aby si vytvořily kladný vztah k animovanému filmu. Na ukázkách profesionálních režisérů 

animovaných filmů názorně ukazuje, že animovaná tvorba může mít mnoho podob a nutně nemusí stále 

opakovat ty samá témata v té samé vizuální podobě, jak je to běžné u televizní produkce. Spolu s dalšími 

spolupracovníky tak pořádá na školách ve Francii jednotýdenní kurz dětské animace. Během tohoto týdne 

nemají děti ve škole jinou výuku, můžou se plně soustředit najedno téma, což jim umožňuje hlubší ponor. 

Jeho team, který sám vede, je složen z profesionálů i učitelů (celkem obsahuje čtyři osoby). Děti jsou 

rozděleny do skupin po čtyřech až šesti, tvoří krátké etudy, které mají společný výrazový jazyk, aby byla 

možná návaznost jednotlivých projektů. V závěru tak vznikne společný projekt, kde jsou zastoupeny 

výtvory všech zúčastněných skupin. Svou roli zde hraje skupinové vyučování, kde se dítě učí akceptovat 

názory druhých, učí se komunikovat s ostatními dětmi a formou konstruktivního dialogu tak spolupracovat 

na společném tématu. Zároveň se dítě zbavuje strachu z neúspěchu, protože při kolektivním díle funguje 

fenomén kolektivního úspěchu a neúspěchu. Dítě nikdy není samo; radost může sdílet, při neúspěchu se 

mohou děti vzájemně podpořit. Socializace dítěte je jeden z klíčových bodů při vzdělávání. V dnešní školní 

praxi zůstává mnohdy opomíjena nebojí není kladen takový důraz, jaký by zasluhovala. 

Při animaci Palluau respektuje filmovou řeč. Jeho cílem ale není technika animace. Chce dítě angažovat do 

vlastního příběhu, myšlenky, sdělení. Děti si samy vymyslí projekt, který rozdělí do dílčích částí. Ty pak 

zpracovávají jednotlivé skupiny. Celý proces má tři fáze. Při první fázi mají děti za úkol vymyslet 

myšlenku, kterou dále rozpracují ve jakémsi scénáři. Není přitom důležité, zda-li je to scénáristicky dobré, 

nejdůležitější je myšlenka. Druhá fáze v sobě zahrnuje tvorbu technického scénáře, tzv. storyboardu, kde 

jsou rozzáběrované jednotlivé scény. Zde nastává obrat k profesionálnímu filmu. Při třetí fázi děti vymýšlejí 

techniku, vhodnou pro danou myšlenku. 

Role učitele zde vychází z metody problémové výuky. Učitel neustále klade otázky, aby děti donutil nad 

problémem přemýšlet z různých úhlů pohledu. Při počáteční fázi má učitel rozpoznat, zda-li je za daných 
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podmínek projekt realizovatelný. Učitel děti pouze směruje. Ukazuje jim možné cesty, záleží pouze na 

dětech samotných pro jakou cestu se rozhodnou. 

Stejně jako Thomas Renoldner i Palluau vedl na Anifestu workshop s názvem Udělej si vlastní animovaný 

film, určený dětem. Při realizaci upřednostňoval techniku vytrhávané ploškové loutky a techniku 

modelování z plastelíny. 

Kromě dětské animace se Palluau zabývá vzděláváním učitelů, kteří mají zájem vyučovat děti animaci. Ve 

Francii pro ně pořádá výukové kurzy, které mají učitele připravit. Jednotýdenní kurz si klace za cíl, 

zdůraznit dva hlavní momenty při vytváření animovaného filmu: 

1. Tvůrce má dbát hlavně na to, co chce svým filmem říci. 

2. Vždy musí vědět, koho má jeho dílo oslovit. 

Nejdůležitější je tedy podle Palluau vědět „o čem a pro koho" animovaný film tvořím. Během kurzu 

seznamuje učitele s nejrůznějšími technikami a s řečí animovaného filmu, ukazuje jim technologické 

postupy, které je třeba znát, aby vždy docílili toho, co chtějí animací vyjádřit. 

Na Anifestu vedl Palluau workshop pro učitele s názvem Jak s dětmi vyrábět animovaný film. Pomocí tzv. 

„předfilmových metod" podle jeho slov „rehabilituje sekundu". Vyžitím stroboskopů, kouzelných bubnů 

nebo animačních knížek (které se dodnes hojně využívají na filmových školách) demonstruje syntézu 

pohybu. „Dítě z toho dobře pochopí základní princip animace." 

III.LIII. Osobní pojetí 

Svým didaktickým projektem chci žákům zpřístupnit novou technologii vyjadřování. Nabídnout jim další 

způsob, jak se dívat na svět kolem sebe. Cílem didaktického projektu není dosažení zručnosti v technice 

animace ani výtvarné artefakty. Koncepce didaktického projektuje vytvořena tak, aby dávala dostatečný 

prostor pro vlastní zkušenost a vlastní vymezení se k danému problému. Důležitá je tedy cesta, kterou žáci 

během projektu absolvují. To, co při tvorbě objeví, to, o čem budou přemýšlet. Kombinací prožitkově-

imaginární a systematicky-analytické polohy chci docílit toho, aby žákům zprostředkovat nové podněty pro 

přemýšlení. Žáci by si navíc měli osvojit nový způsob uvažování v prostoru a v čase. 

V projektu vycházím z osnov výtvarné výchovy pro 1 . -9 . ročník vzdělávacího programu základní škola 

alternativy A autorů Komrska, Pastorová, Šamšula 

Didaktický projekt je vytvořen na základě mých vlastních experimentů s výrazovými prostředky 

animovaného filmu. V projektu se nedržím jednoho tématu, jak je to běžné u projektové metody. 

Pomocí předfilmových technik chci žákům zprostředkovat počáteční kontakt s animací. Výtvarnou hrou a 

experimentem je chci zaujmout pro pohyb. Ukázat žákům nový úhel pohledu, jak se dívat na svět kolem 

sebe. 

Animace s sebou nese i mnohá technická úskalí, která se však dají překonat. Technická náročnost a časová 

dotace hodin výtvarné výchovy jsou jedny z prvních problémů, se kterými jsem se ve svém projektu potýkala. 
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U animovaného filmu předchází samotné realizaci animace myšlenka, kterou chtějí tvůrci oslovit 

diváka. V didaktickém projektu pro děti je tento problém složitější. Jak už jsem zmínila, projekt je postaven 

na výtvarné hře a experimentu. Stejně tak, jak jsem objevovala cestu k animaci sama (v praktické části 

diplomové práce), chci aby si našli svou cestu i žáci. Technologické postupy jsem v projektu řadila od méně 

náročných k náročnějším. V projektu jsou samozřejmě uplatněny také klasické výtvarné techniky jako je 

kresba, malba modelování nebo koláž. 

Snažím se, aby projekt obratně pracoval s jedním druhem vyjadřovací techniky - s animací - v její 

mnohovrstevné podobč. Chci postihnout rozrůzněnost přístupů k animaci a osvětlit podstatu animace dětem. 

III.II. Didaktický projekt 

Snažila jsem se docílit toho, aby žáci mohli plně využít poměrně novou techniku - techniku animace, která by 

jim poskytovala nové prostředky sebevyjádření. Zároveň je do projektu zapojen i příběh. Animace je tedy 

jakýmsi obrazem v čase, obrazuje zde přiřazen čtvrtý rozměr - rozměr času. 

Jak j e projekt koncipován 

hodinové dotace popis hodiny 

1. Co je to animace? osvětlení základních principů animace, ukázky animované tvorby 

2. Já superstar základy animace postavy, plošková animace 

3. Dialog výtvarná hra - nonverbální dialog 

4. Obrazy starých mistrů animace obrazů, ploška, jednoduchý dčj, tvůrčí přístup 

5. Animace a hudba počítačová animace, animace na hudbu 

6. Animace přírodnin imaginace přírodou - loutky (přírodniny a pojivový materiál) 

III.II.I. Rozvržení didaktického projektu 

Námět: Co je to animace? 

Komentář: Při této úvodní hodině představím žákům základní principy animace. Zajímá mě, co o animaci už 

vědí, jaké animované filmy se jim líbí, kde všude se s animací setkali? Jak se tvoří klasický fdm hraný a jak 

se od animace liší? Fundovaně formulovanými otázkami chci docílit toho, aby přemýšleli nad tím, jak 

animovaný film funguje. Budeme mluvit o fázích, o tom jak funguje triková kamera. Názorně žákům ukážu, 

jak se rozfázovaný obraz sčítá v pohyb. Pro tyto účely jsem sestavila tzv. kouzelný buben, na kterém názorně 

předvedu iluzi pohybu. 

Výtvarná motivace: Motivací jsou ukázky animovaných filmů vytvořených nejrůznějšími animačními 

technikami. 

Technika: záznam jednoduchého pohybu ve dvou i více fázích na libovolné téma (animace na tužce, 

thamatropy), práce na prosvětlovacím pultu 
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Pracovní postup: Na úvodní diskuzi chci navázat projekcí z dataprojektoru. Prezentaci tvoří ukázky 

animovaných filmů, při kterých mají žáci sami popsat, jakou technikou byl ten který animovaný film 

vytvořen. Chci, aby o animovaném filmu začali přemýšlet. 

Výtvarný problém: stylizace, nadsázka, jednoduchý pohyb 

Přidaná hodnota: 

Výtvarná kultura: Otázkou pohybu se v umění zabývali umělci od pradávna. Například v jeskynním 

komplexu Altamira jsou nástěnné malby, které se snaží vyjádřit pohyb pravěkých zvířat. 

V moderně se pohybem zbýval částečně dadaismus, později futurismus, který měl pohyb za ústřední téma. 

Postmoderna smazala pevné hranice mezi uměleckými disciplínami a v současné době je animace jedním 

z plnohodnotných vyjadřovacích prostředků umění. 

Ukázky animovaných filmů: prezentace animovaných filmů české i zahraniční produkce, od počátků 

animace až ke dnešním dnům 

Návrh: viz. přiložené DVD 

Námět: Já superstar 

Komentář: Americká konzumní popkultura 60. let hojně využívala vizualitu věcí. Tento trend se rozšířil do 

celého světa a dnes je to jeden z hlavních fenoménů dnešní doby. Jde o to „vypadat dobře". Heslo „šaty dělají 

člověka" nabylo nového rozměru a bylo obohaceno o „šaty a krásné tělo dělají člověka". Je tomu tak? Jaký je 

váš názor? Co pro vás znamená vypadat dobře? Co to znamená být populární? Je pro vás popularita důležitá? 

Co to znamená být inl Kdo určuje trendy a vzory? Jakého člověka považujete vy za svůj vzor? 

Výtvarná motivace: Úvodní motivační dialog rozehrává smršť myšlenkových pochodů, na které mají žáci 

reagovat. Mají za úkol hledat náměty v časopisech pro současné chlapce a dívky, ženy a muže. K dispozici 

jsou takové tiskoviny jako Kosmopolitan, Men's health, Elle, Esguire, Bravo a jiné. Žáci mají vytvořit 

krátkou etydu na téma Já superstar. 

Technika: Pro toto téma jsem zvolila zpracování klasickou ploškovou (papírkovou) animací a to stříhanou, 

trhanou nebo mačkanou podle volby žáků. Základem je výtvarná koláž, kterou mají žáci oživit. 

Pracovní postup: Z vystříhaných nebo vytrhaných námětů žáci sestaví koláž na dané téma. Následně mají 

koláž rozpohybovat jednoduchými pohyby (pohyby očí, končetin) Mají za úkol, využívat při animaci 

nadsázku. Kolážová animace může být také podpořená kreslenými efekty. Za úkol mají výtvarně uchopit 

pozadí animace a to tak, aby nerušilo pohyb koláže, ale aby ho podporovalo. Pozadí nesmí kolážové figury 

pohltit, ale dát jim prostor, aby vynikly. 

Výtvarný problém: papírová koláž, animace koláže, nadsázka 

Přidaná hodnota: úvahy nad současnými společenskými hodnotami 

Výtvarná kultura: Ukázky výtvarné kultury budou uváděny až v samotném závěru hodiny, po konečném 

hodnocení. Navazují na počáteční debatu, která se odvíjela kolem vizuality věcí. Chci aby se žáci také 

zamysleli nad tím, jak využívá vizualitu obraz. Má také obraz vypadt dobře? Snaží se i umění „vypadat 

dobře"? Co je to estetika? Definujte kýč. 

Hamilton, Andy Warhol, Roy Lichtenstein 

Ukázky animovaných filmů: ukázka z epizody „Vylíhla se hvězda" z Britského seriálu „1 am not an 

animal", 2004, režie Tim Searle 



Námět: Dialog 

Komentář: Zadáním hodiny je výtvarná komunikace beze slov. Dialog při kterém vzájemně komunikujete 

pouze prostřednictvím materiálu. Jeden žák udělá první gesto, první tvar, druhý reaguje - dialog pokračuje 

nonverbální komunikací nejen prostřednictvím daného materiálu. 

Výtvarná motivace: Výtvarnou motivaci tvoří v tomto případě zadání hodiny. 

Technika: Předmětem komunikace může být keramická hlína nebo sádra (každý materiál nabízí jiné 

možnosti pro dialog). Jednotlivé fáze výtvarného dialogu jsou fotograficky zaznamenány na digitální 

fotoaparát. 

Pracovní postup: Pro tento úkol je nezbytná práce ve skupinkách. Ideální jsou trojčlenné skupiny: dva žáci 

zaujímají role herců, třetí žák výtvarnou akci dokumentuje. Snímá jednotlivé fáze, volí kompozici obrazu, 

nesmí ale zasahovat do výtvarné komunikace obou aktérů. 

Výtvarný problém: interaktivní hra 

Přidaná hodnota: nonverbální komunikace, komunikace gesty, tvarem, haptický kontakt s materiálem, 

pixilace, práce v teamu 

Výtvarná kultura: Karel Nepraš - Velký dialog, 1966 

Ukázky animovaných filmů: Jako ukázky jsem zvolila animované filmy, které se zabývají tématem 

komunikace. Jan Švankmajer- Možnosti dialogu, Michaela Pavlátová - Řeči, řeči, řeči 

Námět: Obrazy starých mistrů 

Komentář: Parafráze obrazů starých mistrů. Každý žák dostane jednu reprodukci obrazu v digitální podobě. 

Žáci mají za úkol dát obrazu nový smysl, vymyslet mu vlastní osobitě pojatý příběh. Tím, že popřou původní 

téma zobrazeného výjevu, vdechnou obrazu nový život. Můžou využívat i zvukové nahrávky - tzv. ruchy, 

které dostanou k dispozici. Zvuk je nedílnou součástí každého animovaného filmu. Dotváří animaci, 

umocňuje její působení. 

Výtvarná motivace: Náměty pro tvorbu jsou ukázky obrazů klasických mistrů, které si žáci hledají sami 

prostřednictvím internetu. Podmínkou je, aby dílo pocházelo nanejvýš z 18. století n.L 

Technika: počítačová animace 

Pracovní postup: Žáci pracují s obrazem v jeho digitální podobě. Vymýšlejí obrazu svůj vlastní příběh. 

Můžou obraz jakkoli upravovat, vždy ale musí být rozpoznatelné o jaký obraz se původně jednalo. 

Výtvarný problém: vyprávět obrazem velice krátký a srozumitelný příběh, práce s časovou osou, použití 

zvuků pro dokreslení animace, využití grafických editorů a animačních programů (podle možnosti školy) 

Přidaná hodnota: fabulace příběhu, animace a zvuk 

Výtvarná kultura: ukázky klasických mistrů - renesanční umělci, barokní malba 

Ukázky animovaných filmů: animace obrazu Zahrada pozemských rozkoší od Hieronima Boshe 

Námět: Animace a hudba 

Varianta A : Animace materiálu na různé typy hudby. Scénářem pro animaci je hudba samotná. Hudba tak 

určuje rytmus, kompozici, tvar nebo barvu. Každý žák si vybere jednu hudební ukázku se kterou bude 

pracovat. Má za úkol vybrat pro ni předměty, které bude animovat. Žáci mají na výběr z mnoha materiálů 



(papír, plastová brčka, drát, semena rýže, čočky). Tyto materiály mají dále na danou hudební ukázku 

rozpohybovat. 

Varianta B : Pro tuto hodinu jsem vytvořila i druhou variantu, která využívá počítačovou animaci. Zadání 

tvoří abstraktní kompozice, která je shodná pro všechny žáky (žáci se domluví na jednom díle, např.: 

František Kupka, Vasilij Kandinskij, Piete Mondrian). Každý dostane jednu reprodukci toho samého obrazu. 

Rozdílnost prací nastává tím, že každý má daný obraz animovat vždy na jinou hudbu. Tím se změní celkový 

ráz kompozice. Pohyb dodá kompozici nový rozměr. Zajímavé bude konečné srovnání všech animací. Při 

hodnocení se animace promítají bez zvuku. Žáci mají sami přijít na to, jaká hudba patří ke které animaci. 

Výtvarná motivace: Motivace je zcela individuální. Každý žák dostane k dispozici svou vlastní hudební 

nahrávku. Její poslech je pro žáka motivací k animaci dané kompozice. 

Technika: pixilace (tvaru nebo materiálu) na různé typy hudby 

Pracovní postup: pracovat je možno i ve skupinách po dvou až třech žácích 

Výtvarný problém: snaha o co nejvěrnější vystižení hudby pohybem 

Přidaná hodnota: animace a hudba, rytmus, melodie, práce v teamu 

Výtvarná kultura: 

Ukázky animovaných filmů: Hans Richter, ukázky vektorových animací + internetová tvorba 

Námět: Animace přírodnin 

Komentář: Člověk dokáže prostřednictvím svojí fantazii vidět věci jinak, než jaké ve skutečnosti jsou. Díky 

této lidské schopnosti nás může okouzlit i pro ostatní zprvu nezajímavý podnět. Tak kupříkladu mohl 

objevovat Vladimír Boudník imaginární světy i na oprýskané omítce. V prasklinách viděl tvary, které mu 

něco připomínali. Aby to viděli i druzí, zdůraznil kontury a z ničeho nic se na zdi objevili zvířata nebo 

neznámí tvorové. O podobné imaginární kouzlení se pokusíme i my. 

Výtvarná motivace: Procházka lesem, hledání zajímavých věcí, které ve mě probouzejí představy. 

Nejrůznější přírodniny - kořeny, větve, kameny, listy, kůry stromů. Každý si z procházky přinese jeden 

námět, se kterým bude dál pracovat. Tato motivace je uvažovaná v ideálním případě. V praxi je ale málokdy 

možné, ji takto uskutečnit. Pro tyto účely jsem nashromáždila větší množství přírodnin, které žákům nabídnu. 

Sami si pak vyberou ty, které je zaujmou. 

Technika: Každý žák si vypracuje vlastní poznámky o tom, co ve tvaru objevil. Tyto poznámky mu budou 

sloužit pro zachycení jeho individuální imaginace. Animace přírodnin (písek, kamínky, kůra stromů, listí, 

klacíky) - fáze nasnímány digitálním fotoaparátem 

Pracovní postup: výběr materiálu, imaginace, animace - oživování materiálů 

Výtvarný problém: 

Přidaná hodnota: imaginace, oživení neživého, hra-hravost 

Výtvarná kultura: Ukázky z umělecké kultury jsou zařazeny při 

méně tvořivým žákům. Vladimír Boudník, Eva Medková, Toyen, 

František Skála, Stanislav Diviš 

Ukázky animovaných filmů: Gariko Seko, Amanita Design, Jan 

zadávání tématu, aby podpořili fantazii i 

Jindřich Štýrský, Petr Nikl, Čestmír Suška, 

Švankmajer 
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III.II.II. Realizace hodiny z didaktického projektu 

V rámci ověření didaktického projektu jsem odučila jednu hodinu na ZŠ Korunovační, v Praze 7 V hodině 

technických médií (které na škole probíhají pod vedením grafika Mgr. T.Komrsky od roku 2001) jsem měla 

v plánu realizovat prezentaci o animaci. Chtěla jsem tak navázat na předešlé hodiny Mgr.Komrsky, které byly 

věnovány vektorové animaci. 

Hodina takzvaně ušitá na míru pro 8.třídu ZŠ byla prezentací o animovaném filmu. Kvalitní technologické 

zázemí školy mi umožnilo, uskutečnit projekci která se ve své první půlce věnovala počátkům animovaného 

filmu a jeho rozmanitosti. Druhou půli hodiny jsem plánovala věnovat vektorové animaci, která je nedílnou 

součástí internetové tvorby a také moderního animovaného filmu. Po dohodě s Mgr.Komrskou měl být v této 

části prezentace ponechán volný prostor pro individuální práci žáků. Pro žáky jsem měla připravené zajímavé 

internetové odkazy, které se zabývali vektorovou animací. Kaleidoskop krátkých ukázek animovaných filmů 

měl představit médium animace v jeho nejširší podobě. Měl ukázat četnost technologických postupů a 

rozmanitost osobitých přístupů tvůrců animovaných filmů. 

Do prezentace jsem chtěla zapojit dotazy žáků i jejich názory na danou problematiku. Pro dokonalý průběh 

prezentace jsem měla vytvořený podrobný scénář, který mi měl sloužit jako vodítko pro plynulý průběh 

hodiny. Problém nastal ve chvíli, kdy jsem nedokázala pracovat uváženě s časem, který jsem měla 

k dispozici. Moje mylná představa o průběhu hodiny znamenala v konečném důsledku ten fakt, že jsem 

nestačila uskutečnit plánovanou druhou půlku prezentace. O to větší to byla chyba, protože prezentace byla 

náročná na pozornost žáků. Bylo proto nutné, aby druhá půlka hodiny byla volnější, aby žáci mohli v klidu 

vstřebat nové poznatky. Potvrdilo se tak, že méně je někdy více. 

Kdybych měla možnost pozměnit koncepci hodiny, zařadila bych na začátek hodiny sestříhané ukázky 

z animovaných filmů. Abych tím probudit v žácích zvídavost a zájem o to, dozvědět se něco nového. Zároveň 

bych jim tím předvedla, co téma animace nabízí. Vycházím při tom z předpokladu, že animovaný film je pro 

žáky poměrně zajímavé téma. Navíc u čtrnáctiletých žáků stoupá i zájem o technicky náročnější vyjadřovací 

prostředky, kterým animace bezpochyby je. Následně bych zařadila něco málo (velice krátce) z technického 

vývoje animovaného filmu. To by mělo žákům především ozřejmit podstatu vnímání iluzivního pohybu z 

filmového záznamu. Potom by zůstal volný prostor pro odreagování, pro volnou práci žáků. Surfováním na 

internetu by si žáci mohli ověřit získané informace. Tato poslední část hodiny by měla být uvedena krátkou 

anketou na téma Já a internet: 

1) Jak často na počítači pracujete? Trávíte na počítači svůj volný čas? 

2) Co vás na internetu baví? Jaké stránky navštěvujete na internetu nejčastěji? 

3) Publikuje někdo z vás něco na internetu? O co se konkrétně jedná? 

Scénář prezentace: 

Jako první je zařazena projekce ukázek animovaných filmů. 

Jak funguje filmová projekce? 

Co vás napadne, když slyšíte slovo animace? 

Čím byste charakterizovali animovaný film? 
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Prezentací o animovaném filmu a jeho vývoji - příprava této hodiny byla technicky velice náročná. Pro 

projekci připravených ukázek jsem měla k dispozici DVD přehrávač na který byl připojen dataprojektor. I 

přes důkladnou přípravu, se mi při prezentaci nepodařilo spustit zvuk animovaných filmů. Zvuk a hudba má u 

animovaného filmu své nezastupitelné místo. Pro dokreslení animované iluze jsou proto nepostradatelné. 

Vzniklé technické potíže byly způsobené zvolením nevhodného přehrávače, který nebyl kompatibilní s danou 

kompresí videa. 

III.II.III. Reflexe odučené hodiny 

Zjistila jsem, že mé nároky týkající se didaktického projektu pro děti byly nadsazené. Animace je složitým 

odvětvím výtvarného vyjadřování, které si nejenom zasluhuje, ale také zcela logicky vyžaduje náležitý 

prostor. Zasvěcení do principů animace je velice náročná činnost, a to jak z hlediska technického zvládnutí 

věci, tak z hlediska dějové gradace a pointy příběhu. 

1 proto je nutné, aby žáci s animací začínali postupně, aby mohli o dané věci přemýšlet, sledovat její 

proměny s odstupem času, učit se z předešlých zkušeností a chyb. Je důležité, aby každý žák k animaci 

přistupoval individuálně a měl možnost najít si vlastní cestu. Takto získané zkušenosti jsou pro žáka 

nejdůležitější a také nejcennější, zároveň jsou do jisté míry nesdělitelné. Díky nim se žáci naučí o problémech 

přemýšlet a to je jedním z hlavních cílů, kterého chci dosáhnout. 

Svůj didaktický projekt jsem od začátku koncipovala jako krátké výtvarné etudy, které byli založené na 

výtvarné hře. Problém nastal v tu chvíli, když jsem z praxe vysledovala, jak moc je dané téma pro žáky 

náročné. Spolu se seznamováním se s novým médiem, se žáci setkávají s novým způsobem výtvarného 

vyjadřování. Kromě tradičních výrazových prostředků výtvarného umění ( malba, kresba,..), pracuje 

animace s novými pojmy jako je např. timeing, střihová skladba, dějová zkratka, „ logika dramatického 

příběhu nebo hry"48. Jejich zvládnutí a hlavně jejich pochopení vyžaduje čas. Cílem mé didaktické práce 

pro děti není dosažení technické zručnosti nebo suverenity v animovaném projevu. Cílem je ukázat nové 

možnosti, jak se dívat na svět kolem sebe a jak ho reflektovat. Animace nabízí nové možnosti, jak obohatit 

zkušenosti žáků. Jejich vnímání a chápání okolního světa a vymezení vlastního postoje ke světu jako celku. 

Jde mi o „rozvoj smyslových, citových a myšlenkových složek psychiky žáka."49 

Pro dosažení výše zmíněných cílů jsem zvolila postup od jednotlivých etud - dílčích částí, k celku. 

Dané etudy nemají tak zásadní témata. Jsou vybídnutím ke hře, vybídnutím ke spolupráci. Díky projektu chci 

žákům umožnit pracovat v teamech. Naučit je komunikovat s ostatními, tolerovat názory druhých. Ukázat jim 

rozdílnosti, které jsou důležité pro toleranci. 

Projekt by měl žáky vést k samostatnosti ve smyslu nezávislosti na učiteli. Učitel je zde v roli 

zprostředkovatele, v roli průvodce světem. Žáci jsou v roli průzkumníků, kteří daný terén mapují. Závěry 

svých pozorování vyvozují samostatně. Navzájem si sdělují své zážitky a obohacují se zprostředkovanými 

48 E. Dudka - Animovaný film 
49 Komrska, Pastorová, Šamšula - Osnovy výtvarné výchovy pro 1. - 9. ročník vzdělávacího programu základní škola -
alternativa A 



zkušenostmi ostatních žáků. Pro vytváření pozitivních vztahů mezi žáky samotnými je důležitá nejen 

motivace učitelem, ale samozřejmě i motivace vzájemná, vznikající uvnitř skupiny. 

U animovaného filmu bylo vždy zvykem, že animátoři se pro svoji vlastní tvorbu připravovali 

v dílnách u zkušených tvůrců. Pozorováním se tak učili, jak k animaci přistupovat. Tím že se podíleli na 

dílech zkušených mistrů (většinou v roli animátorů) pronikali do světa animace zcela přirozenou cestou. 

Animovat znamená: mít dobrý pozorovatelský talent, mít cit pro pohyb a timeing, ale především mít téma, 

námět na zpracování. 

Můj původní didaktický projekt měl velké ambice. Nároky na děti byly nepřiměřené náročnosti nového 

média. Těžko by člověk mohl číst, neznal-li by písmena. Proto jsem didaktický projekt operativně změnila 

podle potřeb a možností samotných dětí. Prvotním cílem bylo zbavit děti strachu z neúspěchu experimentem a 

výrazovou hrou. Zároveň považuji za důležité, aby děti dostali povědomí o tom, jak rozmanitý svět animace 

je. Ukázkami z animovaných filmů chci dětem představit, co vše je v animovaném světě možné. 
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Ve své diplomové práci mapuji možnosti animace vzhledem k využití jejích základních principů v hodinách 

výtvarné výchovy. Podle zadání jsem kladla důraz na jednoduchost a snadnou proveditelnost, právě 

s ohledem na následnou aplikaci pro výuku. Objevování animovaného světa pro běžnou praxi výtvarné 

výchovy je daleko složitější úkol, než se zprvu zdálo. Cíle, jež jsem si v zadání své práce vytyčila jsem 

koncipovala bez potřebného vhledu do problému. Není proto divu, že během práce na tomto tématu se 

zjevovaly i další cíle, bez kterých nebylo možné v práci pokračovat. 

Podle původního zadání diplomové práce jsem se měla podrobněji zaměřit na techniku klasické animace 

kreslené. Myslím si ale, že tato specifikace by byla spíš překážkou, než přínosem. Kouzlo animace spočívá 

v jejích víceméně neomezených možnostech. Nechci, aby moje snahy ulpěly pouze na pracné a samoúčelné 

technické dokonalosti kresleného pohybu. Animací chci žákům otevřít nový pohled na svět a proto jsem se 

ve svém didaktickém projektu neomezovala pouze na tuto jednu techniku animace. Snažila jsem se 

postihnout co nejrůznější možné přístupy k animaci a chtěla jsem tak dokázat, že technika animace je 

plnohodnotným partnerem ostatním výtvarným vyjadřovacím technikám. 

V praktické části své diplomové práce jsem si vyzkoušela, jak náročnou technikou animace je. S minimem 

zkušeností jsem začala objevovat technické zázemí animace. Získané dovednosti a zkušenosti jsem pak 

použila pro koncepci výtvarného projektu. Pro tyto účely jsem zhotovila nezbytné didaktické pomůcky. 

Inspiraci jsem čerpala při mapování základního historického vývoje (animovaného) filmu. 

Animace je disciplína která je kromě technické náročnosti náročná i časově. Postupným pozvolným 

seznamováním se s animací jsem hledala cestu, jak co nejjednodušeji zpřístupnit novou techniku i dětem. 

Studiem rozfázovaného pohybu jsem pronikala do jeho dynamiky a fyziologie. Ony principy animace byly 

moje východiska k animovanému filmu, která jsou mi blízká. Některé z nich jsem prakticky vytvořila, další 

popisuji jako možné náměty pro vlastní tvorbu. 

Při své pedagogické realizaci, jsem se snažila ukázat jak animace vznikala a co j í bylo podnětem. Reflexí 

nástupu nových technologií do oboru jsem sledovala její obsahovou i formální proměnu. Připravila jsem 

prezentaci50, která obsahuje ilustrační obrázky k historii animace, vlastní výtvarné pokusy a samozřejmě 

také ukázky animovaných filmů. V poslední části prezentace jsem se zaměřila na současné trendy 

animovaného filmu. Nashromážděné materiály výrazně přesahují možnosti jedné vyučovací hodiny. Lze je 

proto využít v průběhu realizace výše uvedeného didaktického projektu jako inspirační zdroj pro žáky. 

Studiem rozfázovaného pohybu jsem pronikala do jeho dynamiky a fyziologie. Ony principy animace byly 

moje východiska jak přistupovat k tvorbě animovaného filmu. Některé možné přístupy jsem prakticky 

ověřila, další popisuji jako stávající náměty pro vlastní tvorbu nebo pro didaktické zpracování námětu 

dětmi. Mnohé podněty pro moji tvorbu vznikly na základě náhodných bezmyšlenkovitě vytvořených kreseb, 

které mi následně asociovaly zajímavou figuru nebo prostředí. Naprosto iracionálně mě také oslovovaly 

neživé předměty. 

50 prezentace je uvedena jako příloha na přiloženém DVD 
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Seznam českých festivalů a přehlídek animovaného filmu 

Fresh Film Fest - International Student Film Festival Karlovy Vary (24.-28. 8. 2004), (24.8. - 28.8. 2005) 

- http://freshfilmfest.net/ 

- nesoutěžni projekce v bloku animovaných filmů 

Ostravský koníček - 4. mezinárodní festival dětské a studentské filmové tvorby, (14.6.- 16.6. 2006) -

http://www.fdm-konicek.cz/ 

Festival věnovaný večerníčku - Jičín, (7.9. - 11.9.2005) 

Písecký festival - http://www.filmovka.cz/festival/indexcz.php 

Zlínský pes (29.5.- 3.6. 2005), soutěž filmů - animovaný, hraný, dokumentární film, filmy nové formy - další 

projekce - workshopy domácích a zahraničních profesionálů - studentský tvůrčí workshop, 

http://www.zlinskypes.cz/ 

Febiofest 2004 XI. mezinárodní přehlídka filmu, televize a videa, http://www.febiofest.cz/ 

Techfilm - (7.11. - 10.11. 2005) 43. mezinárodní festival o vědě, technice a umění. Koná se každoročně v 

listopadu v Hradci Králové, http://www.techfilm.cz/ 

Filmový festival Zlín - Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež, přihlášky filmů, akreditace, informace o 

programu, kontakty, http://www.zlinfest.cz/ 

Anifest - 5. ročník mezinárodního festivalu animovaných filmů, (4.5. - 10.5. 2006), http://www.anifest.cz/ 

Ozvěny AniFestu v kavárně Obratník (13.9. 2005 - 11.4. 2006) 

Ozvěny AniFestu v ROXY NoD (2004 - duben 2005), www.roxy.cz/nod 

PAF - Přehlídka animovaných filmů v Olomouci, (10.12. - 12.12. 2004), (kontakt: Petr Bilík, Katedra 

teorie a dějin dramatických umění FF UP Olomouc, petr.bilik@email.cz, 777 827 207) -

http://www.pifpaf.cz/ 

AFO - Academia film Olomouc- Mezinárodní festival dokumentárních snímků a multimediálních programů, 

http://www.afo.cz/ 

PAF Praha - Festival krátkých neprofesionálních filmů s mezinárodní účastí, http://www.paf.cz/ 

Táborsky Videofest - Každoroční podzimní nesoutěžni večer videoprojekcí z dílen amatérských autorů a 

filmových škol doplněný prezentací raných snímků jednoho hosta - profesionála, http://www.videofest.cz/ 

Festival studentských filmů ve Zlíně (22.11- 25.11. 2004), http://www.festival.utb.cz/ 

Juniorfilm - Celostátní soutěž amatérských filmů pro děti a mládež, http://www.sweb.cz/juniorfilm 

Dětská filmová Zahrada - Celostátní soutěž dětských amatérských filmů a videoprogramů pro děti a mládež 

do 19 let, http://www.amatfilm.cz/zahrada 

Univerzální akreditační systém Valentina - Akreditační systém pro akce pořádané ACFK. Letní filmová 

škola a archivní semináře, http://www.valentina.cz/ 

Sokolovsky filmový seminář - Sokolovský filmový seminář je akce připravená studenty FF UK - obor 

filmová věda, http://www.volnv.cz/film sok/ 

Dny evropského filmu - Přehlídka současných filmů nejen ze zemí Evropské unie, 

http://www.eurofilmfest.cz/ 

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary - Oficiální domovské stránky MFF Karlovy Vary, 

http://www.kviff.com/ 
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Letní Filmová škola - Uherské Hradiště, multimediální studio z LFŠ, katalog filmů, Filmové listy živě, 

http://www.lfs.cz/ 

Česky lvíček - Celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby ČR, http://www.ceskylvicek.cz/ 

Děti, lllm, média - Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana v Ostrově se stává dějištěm 

Mezinárodního setkání dětských médií, http://www.festivalostrov.cz/ 

Jeden Svět - Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech pořádaný společností Člověk v 

tísni, http://www.jedensvet.cz/ 

Mezinárodní filmový festival Bratislava - 9-denní festival celovečerních, krátkých a velkoformátových 

filmů a videoklipů, http://www.iffbratislava.sk/20Q4/index.html 

Filmový festival začínajících tvůrců a studentů - Terezín. Mezinárodní soutěž filmařů, propagandistické 

filmy, dokumenty Febio, http://www.fortfilm.cz/ 

ANIMA 2004 - přehlídka animovaných filmů - kino Art Brno (27. - 29.2. 2004), kontakt: Luděk Janda, 

Iudek.janda@gmx.net, 

(+420) 737 187 244, http://www.kultura-brno.cz/, http//anima.kinoartbrno.cz 

PFA - Pražská filmová akademie - (17.10. - 12.12. 2005 - koná se každé pondělí od 19-ti hod. v Palace 

Cinemas- Slovanský dům -

8.12. 2005 přednáška Jiřího Bárty: Český animovaný film - současný stav a jeho tvorba) 

FAMU Fest 2005 - Praha, Divadlo Archa, (3.11.- 6.11. 2005) http//www.amu.cz/?r_id=l 11 

MIXER - Festival studentských filmů, Zlín (22. - 25.11. 2004) (21. - 24.11 2005) -

http://festival.utb.cz/web.php?strana=animovany 

Festival věnovaný večerníčku- Jičín, (7.9. - 11.9. 2005) 

Zlínský pes (29.5,- 3.6. 2005), http://www.vosfz.cz/zlinskypes/index.php (měli k dispozici štáb a střižnu, 

m.telefony a kameru, mohli si vytvořit krátký 1 min. spot) 
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Seznam českých škol, které se animací zabývají 

ZŠ Korunovační 8/164, Praha 7, tel.: 233 372 802, Mgr. T.Komrska, e-mail: tkomrska@volny.cz , 

http://www.korunka.gns.cz/ 

ZUŠ Petřiny - Nad Alejí 28, Praha 6, 162 00, http://www.mujweb.cz/Skolstvi/zuspetriny/ 

ZUŠ V Šáreckém údolí 38, Praha 6, tel.: 220 92 07 62, 220 92 07 74 (počítačová grafila v Brixiho ulici 1, tel. 

235 36 12 25) 

ZUŠ Štítného 5, Praha 3, http://mujweb.cz/www/zusstitneho/vytvarny-obor.html 

ZUŠ Sokolovská 30, Plzeň - http://www.zussok.pilsedu.cz/, zussok@mybox.cz, tel.: 377 526 516 

ZUŠ J. Valčíka, Ostrava - http:// www.zus.poruba.cz/ 

Soukromá ZUŠ Trnka, Masarykova základní škola, Jiráskovo náměstí č. 10, Plzeň -

http://www.volny.cz/trnka.ops/index.htm 

Střední škola aplikované kibernetiky, Hradec Králové - http://www.ssakhk.cz/ 

Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha - http://gymeliska.skolnistranky.cz/ 

Vyšší odborná škola filmová, VOŠF Písek - http://www.filmovka.cz/ 

Vyšší odborná škola filmová, VOŠF Zlín - http://www.vosfz.cz/ 

Vyšší odborná škola grafická, VOŠG Jihlava - http://www.vosg.cz/ 

Akademie múzických umění v Praze - http://www.amu.cz/ 

- FAMU, Praha, http://www.amu.cz/?r_id=l 11 

- DAMU, Praha, - http://www.amu.cz/7r id=59 

VŠUP, Katedra grafiky, atelier Filmové a televizní tvorby, Praha - http://www.vsup.cz/ 

AVU, Praha - http://www.avu.cz/ 

FF UK - obor filmová věda, http://www.cuni.cz/ 

Ostravká univerzita, Ped.f., Katedra výtvarné tvorby, atelier Animovaného filmu -

http://www.osu.cz/ipusv/vlastni/kvtipusweb.swf 

OU - Institut pro umělecká studia - http://www.osu.cz/ipus/ 

OU - všechny katedry včetně Katedry výtvarné výchovy, http://www.osu.cz/fpd/index.php?katedry=l 

Institut reklamní tvorby a marketingu - Univerzita Tomáše Bati (UTB), Zlín -

http://www.fame.utb.cz/czech/veda/publikace/sezn_publ98.php 
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Univerzita Karlova v Praze 
Katedra výtvarné výchovy 

Pedagogická fakulta 
Studijní rok: 2002/03 

Z A D A N Í d i p l o m o v é p r a č e 

pro Lucie Černá 

obor studia: učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ 
typ studia: prezenční 

adresa: Morseova 245, Praha 10 - Petrovice tel.: 737 126 866 

V souladu s §11 Studijního a zkušebního řádu UK v Praze - Pedagogické fakulty 
zadávám Vám diplomovou práci na téma 

PRINCIPY ANIMACE ( soubor etud využívajících principy animace) 

Pokyny pro zpracování: 

Praktické části: 
vytvořit soubor jednoduchých etud, které využívají základy animace tj. 
rozfrázování pohybu 

- prozkoumat možnosti kreslené animace klasické (práce na papíře) i animace 
digitální 

- ověřit výrazové možnosti kresby ve vztahu k použité technologii 
- klást důraz na jednoduchost a proveditelnost s ohledem na následnou aplikaci 

ve škole 

Teoretická část: 
- postihnout základní historický vývoj a zmapovat současné trendy v daném oboru, 

to předpokládá sběr a třídění informací české a zahraniční literatury 
- reflektovat nástup nových technologií do oboru a formální i obsahovou proměnu 

s tím spojenou 

Didaktická část: 
- uplatnit získané zkušenosti k vytvoření výtvarného projektu, promyslet v něm, jak 

poměrně výlučnou, ale atraktivní techniku animování zpřístupnit dětem ve škole 



Rozsah textu (NS): 30 - 40 stran vč. dokumentace 

Rozsah výtvarných prací: 3 animační knížky, 1 flashová animace 

Seznam odborné literatury: 

Adobe Photoshop 6.0 oficiální výukový kurz (Adobe Press): SOFTPRESS 2001 
Adobe GoLive 6.0 Classroom in a Book with CDROM (Adobe Creative Team): Adobe Press2002 
American Showcase Illustration, American Showcase , lne, NY, 2000 
Cikánová, Karla: Tužkou, štětcem nebo myší, Aventinum, Praha, 1998 
Comics, Comix, Graphic Novels, Phaidon Press Limited, London, 1996 
Dovčinko-Bodro, B.: Škola kresleného fxlmu.IVV pracovníků ČST, 1986 
Dusong, J., L., Siegwartová, F.: Typografie. Svojtka a Vašut, Praha 1997 
Flash 5 pro Windows a Macintosh: Katherine Ulrich. SOFTPRESS 2001 
Hamin, J.Scott: Grafika-animace-kouzla na Webu, UNIS Publishing, Brno 2000 
Hamlin, Stripburek, comics from the other Europe, Forum, Strip Core, Ljubljana, 2001 
Hlavsa, O.: Typografie I., IL, III., S NTL Praha 1976 
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