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Abstrakt 

 Bakalářská práce nazvaná „Prototypizace, archetypizace a mytologizace v Avataru“ se 

zabývá filmem, který se umístil na vrcholu sledovanosti diváků. Dlouho očekávaný 

velkofilm Avatar se stal mezníkem v kinematografii díky vyuţití nejmodernější 

technologie při natáčení a ovlivnil tak tvorbu filmů, které přišly po něm. První část se 

věnuje sémiotickým teoriím a definici science fiction se subţánry vyuţitými při 

výstavbě narace. Druhá část práce je zaměřena na dějový, hudební, řečový a obrazový 

rozbor filmu. Na jednotlivé scény z filmu jsou zde aplikovány teorie a postupy, které 

jsou vytyčeny v prvních dvou kapitolách. Nástup filmů s 3D efekty opět vyvolal zájem 

publika o pravidelné návštěvy kina. Tato práce zkoumá dopad nového fenoménu na 

kvalitu zpracování a vyznění prvního příběhu natočeného za pomoci nové technologie. 

Dějová linie se navrací k jiţ funkčním mýtům a za pomoci jejich ověřených postupů 

vytváří svůj vlastní sémioprostor. K dosaţení úspěchu vyuţívá prvoplánové líbivosti a 

snaţí se divákovi smysly ohromit dokonale propracovanou virtuální realitou a 

vystupujícími obrazy. Avatar se zde stal novým prototypem pro novou generaci za 

pomoci starých a ověřených archetypů. 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

Abstract  

This thesis called „Prototypization, archetypization and mythologization in Avatar“ 

deals with movie, which took the first place in audience ratings. Long-awaited, high-

budget movie Avatar has become a landmark in film industry by utilizing the latest 

technology in making mores and influenced the creation of movies, that came after him. 

The first part is devoted to theories of semiotics and definition of science fiction with 

subgeneres, which are utilized in to construction of narration. The second part of thesis 

is focused on narrative, musical, speech and image analysis. Theories and proceduries, 

which are marked out on previous chapters, are here applied on each of the movie 

scene.  Commencement of movie with 3D effects aroused the intereset of the audience 

to regularly visit a cinema again. This thesis studies the impact of the new phenomenon 

on quality of workmanship and tone of the story first shot with the help of new 

technology. The story line goes back to the myths, that are already functional and 

creates their own semiotic space with the help of their best practices. This movie is 

using superficial prettiness and trying to impress the viewer senses, with perfectly 

sophisticated virtual reality and protruding images and all of that is for reaching success. 

Avatar became here as a new prototype for a new generation with the help of old and 

certified archetypes.  
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ÚVOD 

 

Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila textovou a sémiotickou analýzu 

velkofilmu Avatar, který byl natočen v roce 2009 reţisérem Jamesem Cameronem, 

protoţe se stal kinematografickým mezníkem nejen díky dosaţení nejvyšší divácké 

sledovanosti v kinech, ale také nastolil novou éru filmů natáčených ve formě 3D.  

Avatar byl dlouho očekávaným snímkem, na kterém James Cameron, který k němu 

vytvořil i scénář, začal pracovat jiţ v roce 1994. V té době však nebyly dostupné 

vhodné technologie, důleţité pro splnění Cameronových představ a tak musel realizaci 

prozatím odloţit, dokud se k ní v roce 2005 opět nevrátil. Námět k filmu vznikl při 

Cameronových cestách po Amazonii, kdy se osobně setkával s plánovanou devastací 

pralesů a vysídlováním domorodých kmenů. Rozhodl se natočit ekologicky motivovaný 

film z budoucnosti, aby upozornil na moţné následky současného chování lidí. 

Film se chová jako jazyk, proto jsem si pro jeho zkoumání vybrala sémiotickou analýzu. 

V první části bakalářské práce se věnuji historii a principům sémiotiky, které hodlám 

aplikovat na rozbor filmu. Nejdůleţitějšími prvky jsou znaky, kódy a symboly s nimiţ 

film pracuje. Na ně se zaměřoval například švýcarský jazykovědec Ferdinand de 

Saussure, který jazyk definoval jako znakový systém vyjadřující ideje srovnatelné 

s písmem, symbolickými rituály, zdvořilostními formami a vojenskými signály
1
. Dále 

se těmto prvkům věnoval italský sémiolog Umberto Eco, který na znak pohlíţí nejen 

jako na podstatnou sloţku jazyka, ale i základní stavební prvek kultury. Posledním 

prvkem této kapitoly je mýtus, kterému francouzský sémiotik Roland Barthes věnoval 

celou jednu svou knihu 

V druhé teoretické části práce jsem se věnovala kultu science fiction a výhradně jeho 

dvěma subţánrům – military science fiction a superhero fiction na kterých je postavena 

narace filmu Avatar. Zaměřila jsem na jejich signifikantní prvky a moţnost kombinace 

obou subţánrů, ke které zde došlo.  

Praktická část se skládá z prezentace filmu a jeho dějového, hudebního, obrazového a 

řečového rozboru. Zde je aplikována teorie z prvních dvou kapitol. O Avataru se však 

ví, ţe práce na dějové linii nebyla nejdůleţitějším prvkem a tak jsem pro jeho zkoumání 

vyuţila několika filmů, na kterých se dá poukázat prototypizace příběhu a 

archetypálnost některých postav. Mezi tyto filmy patří Pocahontas, Tanec s vlky, 

Predátor, Vetřelec, Pán prstenů, Narozen 4. července a seriál Hvězdná brána. 

V práci jsem se zaměřila na zkoumání dopadu 3D efektů na kvalitu a zpracování 

ostatních sloţek filmu. Snaţila jsem se vytyčit prototypy, archetypy a mýty, které 

Avatar přejímá a nadále s nimi pracuje. A jaký posun ve světové kinematografii nás 

čeká, pakliţe tento film přijmeme jako její mezník.  

 

 

 

 

                                                 
1 Ferdinand de Saussure, Kurz obecné lingvistiky, 1996, str. 52 
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1. HISTORIE SÉMIOTKY 

 

Platon (427-347př. n. l.) patřil mezi první filozofy, kteří se zabývali problematikou 

jazyka. Rozlišoval ve svých dialozích Kratylos, Theiatétos, a Sofistés  dvě základní 

části řeči (logos): jména (onoma) a slovesa (rhéma). Spojením (sympliké) těchto částí 

vznikne soud.  

Dalším filozofem, který se v antickém Řecku zabýval soudy, byl Platonův ţák a 

odpůrce Aristoteles (384 – 322 př. n. l.).  Ve svých třech dílech Heremeneutice, 

Kategoriích a Analytice se soustředil na jazykové vyjádření soudů v oznamovacích 

větách a jejich logických vlastností; slova bez spojení
2
 a slova ve spojení

3
; nauku o 

úsudcích. Aristoteles se také soustředil na znaky a jejich vztah. Rozlišoval mezi 

označováním (sémion)
4
 a znakem (symbolon)

5
. 

Stoikové v období 4. – 3. století před naším letopočtem poloţili základy pro trojúhelník 

referencí, který byl o několik století později definován CH. K. Ogedenem a I. A. 

Richardsem. Podle stoiků jsou předmětem logiky lekta, tedy výpovědi neúplné 

(představy, pojmy) a výpovědi úplné (výpovědi v uţším smyslu slova, soudy). 

Zatímco se realismus navracel k Platonovským ideám a pokládal univerzálie neboli 

obecniny za opravdové věci
6
. Nominalismus povaţoval obecniny za shrnutí toho, co je 

na stejných věcech společného, v pojem (conceptus) nebo označení toho jedním 

jménem (nomen) nebo slovem (vox), kdeţto opravdu skutečné jsou právě ony 

jednotliviny (J. Doubravová, 2002, s. 41). 

V 17. století John Locke definoval tři typy věd fyzicé, practicé a sémioticé , které jsou 

rozlišovány podle předmětu jejich zkoumání. Také přišel na to, ţe všechny představy 

vycházejí ze zkušeností vnějších (sensation) nebo vnitřních (reflection). 

Plodným obdobím pro rozvoj sémiotiky bylo 19. století.  Mezi nejslavnější osoby tohoto 

období patřili J. S. Mill, G. F. L. Frege, F. de Saussure, L. Hjemslev a N. Chromsky. 

John Stuart Mill (1806 – 1873) byl logikem a představitelem anglického filozofického 

pozitivismu a do dějin sémiotiky přispěl svým rozlišením denotace a konotace 

(denotation – connotation)
7
. Německý filozof a matematik Gottlob Friedrich Ludwig 

Frege (1848 – 1925) rozlišil význam jazykových výrazů na to, co je jimi označované 

(Bedeutung) a jejich smysl (Sinn). Ferdinand de Saussure (1857 – 1913) byl 

švýcarským lingvistou, který jazyk označil jako systém znaků a určil arbitrárnost, 

linearitu a přetrţitost za vlastnosti znaku. Zavedl pojmy jako langue (lingvistický 

systém), langage (celek řeči), signifikant (označující), signifié (označované). Louis 

Hjelmslev (1899 – 1965), představitel tzv. kodaňské školy, rozlišil sémiotiku na 

jednoduchou (denotativní) a sloţitou (konotativní). Američan Noam Chomsky (nar. 

1928) publikoval v roce 1968 Language and Mind, ve které se věnoval generativní a 

transformační gramatice. Člověk je podle něj schopen si systém, tj. správně tvořit a 

uţívat vytvořených vět (J. Doubravová, 2002, s. 48). 

                                                 
2 To znamená: druhy slov podřazených jedné z deseti kategorií. 
3 To znamená: pojmy. 
4 Vztah mezi označovanou věcí a slovem, které ji označuje. 
5 Vztah mezi pojmem a jeho slovním vyjádřením. 
6 Existuje tedy nejen tento člověk, ale člověk vůbec a člověckost. 
7 O denotaci mluvíme, když vyjadřujeme, k čemu jméno patří (co pojmenovává). Konotace se vztahuje 
k dalším informacím o objektu, které jméno nese (mohou být sociokulturní nebo individuální) (J. 
Doubravová, 2002, s. 45). 
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Ve 20. století k pojmům v sémiotice přibyly index (příznak), ikona (znak zaloţený na 

podobnosti) a symbol (znak přiřazený), jejichţ autorem byl Charles Sanders Pierce 

(1839 – 1914). Byl také definován trojúhelník reference (jazyk zastupuje pojmy, pojmy 

zastupují realitu, jazyk zastupuje realitu) a to autory The Meaning of the Meaning (Co 

znamená význam, 1923) Charlesem Kay Ogdenem a Ivorym Amstrong Richardsem. 

Jsou téţ autory citátu, který je pro toto století příhodný: “Moderní člověk disponuje 

nejen kulometem, z něhoţ vystřeluje kulky, nýbrţ i tiskem, jimţ metá na hlavu nepřítele 

věci, které neexistují.“ (Sémiotika, kap. Myšlenky, slova, věci, s. 187; Ogden a 

Richards). A Charles William Morris (1903 – 1979) v tomto období vymezil pojmy 

znak, designátum, interpretans a semiosis jako sémiotické členy. Definoval také tři 

základní relace vzájemně závislé a neredukovatelné: sémiotiku, pragmatiku a 

syntaktiku. 
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1.1 ZNAKY, KÓDY, SYMBOLY, MÝTY 

 

Jazyk je systém znaků. Znakem nazýváme základní sémiotickou jednotkou skládající se 

z kombinace pojmu a akustického obrazu neboli označovaného a označujícího, který je 

určen jejich vzájemnými vztahy. Znak existuje vţdy, kdyţ existuje „rélation de renvoi“, 

„relace odkazování“ a označování je jevem zahrnujícím celé universum kultury
8
.  

Ferdinand de Suassure definoval znak jako prostředek komunikace mezi dvěma a vice 

lidmi, jehoţ cílem je zprostředkování nebo vyjádření něčeho. Jako hlavní vlastnosti 

znaku určil arbitrárnost, lineárnost a přetrţitost. Charles Sanders Pierce spatřoval ve 

znaku něco, co pro někoho něco zastupuje z nějakého hlediska nebo v nějak úloze
9
 a 

rozlišoval jej na index (neboli příznak), ikonický znak (neboli znak zaloţený na 

podobnosti) a symbol (neboli znak přiřazený).  

Máme ještě jedno dělení znaků, které popsal Umberto Eco v díle Teorie sémiotiky, a to 

na znaky intencionální a neintencionální. Do první skupiny patří fyzické události 

pocházející z přírodních zdrojů a lidské chování nezáměrně vysílané jeho 

odesílatelem
10

. V druhé skupině nalezneme signalizační prostředky (nejčastějším 

příkladem je gestikulace), které předvádí člověk při komunikaci. Tyto gesta bývají 

konotativní. 

Znak ve filmu se odlišuje od toho jazykového tím, ţe jeho označující a označované jsou 

téměř shodné, neboli obraz má určitý přímý vztah k tomu, co označuje. I přes 

zkratovanost filmových znaků se musíme naučit jeho obrazy číst, protoţe film sice 

jazykem není, ale jako jazyk se chová. 

Kód je systém pravidel, na němţ se shodují příslušníci dané kultury, díky kterému 

můţeme tvořit zprávy. Skládá se ze znaků, jejichţ uspořádání do skupin bývá 

paradigmatické. Pro existenci kódu je důleţitá souvztaţnost (korelace) mezi daným 

označujícím k danému označovanému. Umberto Eco vytvořil stupnici kódů: 

zoosémiotika, pachové signály, taktilní (dotyková) komunikace, chuťové kódy, 

paralingvistika (zabývá se zvukovou stránkou jazyka), lékařská „sémiotika“ – 

symptomatologie, kinetika a proxemika (neverbální komunikace), hudební kódy, 

formalizovaná řeč, psané jazyky, tajné kódy, přirozená řeč, vizuální komunikace, 

systémy objektů. Díky této stupnici můţeme kódy rozdělit na dvě skupiny – na přírodní 

a kulturní.  

Existuje mnoho kódů, která má film s jiným uměním (například divadlem) společné, ale 

existují i kódy, které jsou typické výhradně pro film. Takovým kódem je například 

montáţ, díky čemuţ se mohou ve vyprávění střídat scény podle potřeb narace. 

Symbol je jedním ze tří typů znaku (viz. výše v textu), ve kterém se spojení mezi 

znakem a označovanou skutečností vyznačuje konvenčností. Ač je symbol přiřazeným 

znakem, nikdy není zcela arbitrární, protoţe v něm pozůstává přirozené spojení mezi 

označovaným a označujícím. Rozdělujeme je na symboly jazykové (kočka, léto, leţ, 

stůl) a nejazykové (socha s mečem a vahami, státní vlajka). 

Podle Umberta Eca symbol coby prvek repertoáru mytologického, antropologického, 

heraldického nebo magického můţe velice dobře existovat ještě před vznikem díla, 

v kterém se prezentuje. Potom právě docházík oné snadnosti identifikace diváka 

s narativními postavami. 

                                                 
8 Umberto Eco (2000): Mysl a smysl, str. 17 - 18  
9 Umberto Eco (2009): Teorie sémiotiky, str. 26 
10 Umberto Eco (2009): Teorie sémiotiky, str. 28 
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„Mýtus je určitá promluva“ (Barthes R., 2004, s. 107). Skládá se tedy jako běţná řeč ze 

znaků, které se však v tomto případě chovají jinak, neboli to co je v běţné řeči znakem, 

v mýtu má podobu označujícího. Toto z mýtu činí rozšířenější systém, neţ je jazyk, 

protoţe jeho označující se samo o sobě skládá z výsledného členu jazykového systému. 

Mohlo by se zdát, ţe označující v mýtu potlačuje jazykový znak, ten jej ale jen ochuzuje 

a pracuje s ním dle svých potřeb – dotváří si jej. 

Mytické narace jsou způsobem, kterým se daná kultura snaţí něco pochopit, 

konceptualizovat to. Jedná se o narace dějinné, ve kterých funguje jakási 

všudypřítomnost, avšak jejich koncept je nestálý. Díky čemuţ se mohou střídat, 

rozkládat, dokonce zcela zmizet, ale také opět vyvstávat podle potřeb dané společnosti. 

Hlavním rysem mýtu je jeho bezprostřední účinek. Vysvětlení daného aspektu reality, 

které předkládá, má větší působnost neţ racionální vysvětlení.  

Existují tři typy dešifrování mytického příběhu. První je cynický a tento způsob 

vyuţívají ti, kteří mýty vytvářejí. Při čtení kladou důraz na doslovnou signifikaci, kdy 

jednoznačné označované zaplní označující mýtu. Demystifikační četba je typem druhým 

a je vlastní mytologům. V tomto případě se jedná o dekomponaci signifikace mýtu, kdy 

se soustředí na plné označující. Dynamický typ čtenáře konzumuje mýtus v jeho ryzí 

podobě, vnímá označující jako nerozlučné spojení jazykového znaku s označujícím 

v mýtu a přijímá nejednoznačnou signifikaci.  
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2. CO JE SCIENCE FICTION 

 

„Dobrý science fiction příběh je příběhem o člověku, jeho lidských problémech a jeho 

lidském řešení, které by se nemohlo stát bez vědeckého kontextu příběhu.“ 

         Theodore Sturgeon 

Science Fiction příběhy jsou zaloţeny na racionálním psaní o alternativních světech 

nebo budoucnosti. Dalo by se říct, ţe tento ţánr je jediný, který se zabývá důsledky 

vývoje technologie nebo sociálním systémem lidstva zasazeného do představy o 

budoucnosti, upravené přítomnosti či alternativní minulosti. Sci fi je často pro čtenáře 

protikladem k jím poznanému světu, coţ autorovi otvírá prostor pro vyuţití své fantazie 

při psaní. Vyprávění se proto zaměřuje na představivost publika a vyuţívá při tom 

vědeckých vysvětlení, aby mu pomohl „uvěřit“. Albert Einstein jednou řekl: 

„Imagination is more important than knowledge.
11

“ (Představivost je důleţitější neţ 

vědomosti.). Adam Roberts k definici sci fi napsal, ţe všechny z mnoha kritiky 

nabízenými definicemi mohou být v rozporu nebo pozměněny jinými kritiky, proto je 

moţné dané dílo nazvat SF, kdyţ se vymyká běţné definici.  

Sci fi filmy jsou ve své podstatě zkoumavé a často zahrnují klíč k řešení spojený 

s vědou nebo moderní technologii. V některých případech můţe být děj plný 

mystických prvků, okultismu, magie nebo nadpřirozených věcí. Některé filmy propojují 

různé subţánry science fiction. Příkladem můţou být filmy, ve kterých autoři vyuţijí 

jakékoli kvazipříleţitosti, aby jejich hlavní hrdina získal schopnosti superhrdiny 

v příběhu s militaristickým podtextem.
12

   

Velká část Hollywoodské produkce ale můţe být povaţována spíš za pseudovědeckou. 

Její děj se spoléhá víc na atmosféru filmu a kvazivědecké pozlátko neţ na fakta a 

konvenční vědecké teorie. 

Ţánr science fiction se, jako spousta dalších odvětví filmů a literatury, nevyhnulo 

rozdělení do menších podkategorií a subţánrů. Zařadit ale nakonec dílo do správné 

„přihrádky“ můţe být v závěru velmi sloţité. Velké mnoţství spisovatelů a scénáristů 

vyuţívá širokého spektra moţností, které jim ţánr nabízí a některé podkategorie mají 

mezi sebou jen velmi tenkou linii. Coţ způsobuje, ţe se v jednom díle můţe překrývat 

dva a více subţánrů. Další problém, který při určování můţe nastat, zdůraznil Adam 

Roberts, a to ţe všechny z mnoha kritiky nabízených definic mohou být v rozporu nebo 

pozměněny jinými kritiky, proto je moţné dané dílo nazvat SF, i kdyţ se vymyká běţné 

definici (Science Fiction 2nd Edition, 2005). Mezi subţánry sci fi patří například: hard a 

soft SF, kyberpunk, cestování časem, alternativní historie, vojenská SF, fikce o 

superhrdinech, apokalyptická fikce, space opera a vesmírný western. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 http://www.findmeanauthor.com/science_fiction_genre_definition.htm 
12 Například Neuvěřitelný Hulk natočený v roce 2008 L. Leterrierem. 
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2.1 MILITARY SCIENCE FICTION 

 

Jak nám napovídá jméno tohoto sci fi podţánru, jedná se o naraci zaloţenou na 

meziplanetárním vojenském konfliktu, jíţ hlavní postavy jsou členové armády a 

mimozemské bytosti. Příběh se můţe odehrávat na planetě Zemi, ale častějšími dějišti 

jsou cizí planety galaxie nebo vesmírný prostor. Divákovi je z počátku předkládána 

nepříliš radostná vize budoucnosti lidstva, které se potýká s mocenskými boji nebo 

snahou uchovat si vlastní existenci. Hlavní zápletkou je nevyhnutelnost vojenského 

řešení, která je předkládána z pohledu hlavního hrdiny slouţícího v armádě nebo 

najatého ţoldáka. 

Divákovi jsou předkládány nejnovější vymoţenosti na poli válečných zbraní, robotů, 

vesmírných bojových plavidel a jiné moderní technologie. Jejich popis či vizuální 

zobrazení bývá rozpracováno do velmi podrobných detailů a děj posunut do 

budoucnosti, aby se moţnost jejich existence divákovi jevila reálnější. Avšak na to, 

kolik se jim věnuje pozornosti, v závěru vyznění filmu to nebývají technologie, které 

zapříčiní vítězství. 

K další důleţité sloţce military science fiction patří tradiční vojenské ctnosti jako 

ohromující fyzická kondice, věrnost, odvaha, schopnost přeţít v nových podmínkách 

díky výcviku, disciplinovanost, přátelství, sebeobětování. A ve chvílích kdy logistika a 

početní převaha v příběhu začíná selhávat, nastupují právě tyto vlastnosti, které bitvu 

nakonec vyhrají.   

Vývoj narace je vázán na autorovo smýšlení, které můţe dějovou linku vést od striktně 

pro militaristickou cestou přes vášnivý patriotismus aţ po neskrývanou kritiku válek. A 

ač bývá námět smyšlený, popis armádního kolosu se způsoby jeho fungování mívá 

shodné základy s reálnými poměry v současnosti. K filmům tohoto podţánrů například 

patří od nejstaršího The Battle In The Clouds (1909) přes The Day The Earth Stood Still 

(1951), Aliens (1986) aţ k Battle Los Angels (2011). 
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2.2 SUPERHERO FICTION 

 

Fikce o superhrdinech, jinak taky nazývána o superlidech, je postavena na činech 

postavy s nadlidskými schopnostmi, jichţ vyuţívá v boji proti zlu a bezpráví. Tento 

podţánr má počátky v amerických komiksových stripech, z kterých se pro své úspěchy 

šířil do dalších médií. Superhero fiction pro své příběhy vyuţívá dva základní mýty, 

mýtus sexuální a vlastenecký. Zápletky zůstavají staticky stejné, jelikoţ příjemce tohoto 

subţánru chce sledovat mýtus, který uţ dobře zná a prozkoumávat jej do stále větších 

hlubin se stále stejným typem zalíbení. 

 Struktura narace v sobě skrývá reálný svět, který lidé kaţdodenně ţijí, díky čemu 

dochází k časté projekci diváka do sledovaného příběhu. Tento jev podporuje i dvojí 

identita hlavní postavy, která ţije ţivot obyčejného smrtelníka jakým je divák a 

v případech potřeby se mění na maskovaného nadčlověka, který má moc něco změnit, 

tedy postavu, jiţ by divák chtěl být. Pro jednodušší rozlišení obou totoţností nosí 

superhrdina při svém boji převlek. Ten jej nejen maskuje před prozrazením jeho lidské 

identity, ale také funguje jako jeho emblém. 

Superhrdinové se dělí na dvě skupiny, podle toho, jak získali své nadpřirozené 

schopnosti. V první skupině se nachází ti, kteří mají nadpozemské schopnosti (například 

Superman nebo Flash
13

) často pocházející z jiné planety. Součástí té druhé jsou obyčejní 

lidé, jimţ se na nejvyšší míru znásobily normální vlastnosti (například Batman a 

Robin
14

). Kaţdý z těchto hrdinů je vybaven schopnostmi, s jejichţ pomocí by se mohl 

zmocnit vlády v zemi, porazit celou armádu nebo narušit rovnováhu v kosmickém 

prostoru
15

.  Ale jsou také obdařeni dobrou povahou a přirozeně ctí lidské i přírodní 

zákony, proto svých schopnosti nikdy nezneuţijí ke konání zla.  

Zřídka kdy dojde k tomu, aby hlavní postava zemřela. Pokud se tak stane, je vzápětí 

přivedena zpět k ţivotu a tento akt je doprovázen racionálním vysvětlením. Autoři byli 

donuceni obdařit své hrdiny nesmrtelností, protoţe jim fanoušci svou hysterií vyvolanou 

nemoţností další projekce nedali jinou moţnost. Finalita, kterou smrt symbolizovala, 

byla aţ příliš reálná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Superman může létat, má nadpozemskou sílu a rentgenový zrak. Flash je při pohybu schopný 
dosáhnout rychlosti světla. 
14 Tyto dvě postavy neoplývají žádnou super schopnosti, ale jsou nadmíru inteligentní a využívají 
technologie, které jim poskytují výhodu.  
15 Umberto Eco: Skeptikové a těšitelé (2006), str. 245 
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2.3 HISTORIE SCIENCE FICTION 

 

Počátky science fiction bychom mohli nalézt uţ u „Odyssey“. V příběhu, ve kterém se 

hlavní hrdina plaví okolo prapodivných, neznámých zemí v oblasti Středozemního 

moře. Avšak prvním science fiction, v podobě jaké si ho dnes představujeme 
16

, byl 

Frankenstein Mary Shelleyové z roku 1818. 

V druhé polovině 19. století se o bliţší specifikaci ţánru zaslouţili především dva 

autoři. Prvním byl francouzský spisovatel Jules Verne, mezi jehoţ díla patřila 

vědeckofantastická Cesta do středu Země (1864) a Dvacet tisíc mil pod mořem (1869-

1870). Druhým spisovatelem byl Angličan George Wells, který se ve svých dílech Stroj 

času (1895) a Válka světů (1898) zabýval společností a její kritikou.  

Se začátkem 20. Století se na americkém trhu objevilo několik časopisů podporujících 

sci fi ţánr. V roce 1926 zaloţil Hugo Gernsbrack magazín Amazing Stories orientovaný 

přímo na tento ţánr. O tři roky později dostal ţánr díky H. Gernsbrackovi jméno, pod 

kterým jej dodnes známe – science fiction. Na jeho počest bylo později pojmenováno 

ocenění pro spisovatele sci fi: Hugo Award. Tuto cenu získává kniha, která má největší 

čtenářskou popularitu a udělují ji samotní fanoušci. 

30. léta přinesla nové zpracování science fiction příběhů. Z komiksových sešitů se 

hrdinové dostali rovnou do televizních seriálů. Tato modernizace potkala příběhy Flashe 

Gordona a Bucka Rogerse. Obě hlavní postavy hrál Buster Crabbe. Zfilmován byl také 

první SF román Frankenstein. Byla to jiţ druhá adaptace
17

 a natočil ji James Whale 

v roce 1931. Její konec byl nakonec pozměněn, aby se otevřel prostor pro pokračování. 

Frankensteinova nevěsta se do kin dostala o pouhé 4 roky později. 

Koncem 40. let se spisovatel Jonh W. Campbell stává editorem časopisu Astounding
18

, 

díky kterému byli objevení takoví autoři, jako například Isaac Asimov, A. E. van Vogt 

nebo Arthur C. Clarke. V období po druhé světové válce vzrostl zájem nakladatelů a tak 

se science fiction začalo tisknout i kniţně. 

50. léta byla obdobím Beatnické generace, k nimţ patřili i spisovatelé jako William S. 

Burroughs, který se stal zakladatelem sci fi subţánru - kyberpunku
19

. Počátkem tohoto 

desetiletí vznikly další časopisy, jako třeba The Magazine of Fantasy and Science 

Fiction a Galaxy Science Fiction. 

Filmy jako 2001: Vesmírná Odyssea (reţie: Stanley Kubrick), Planeta Opic (reţie: 

Franklin J. Schaffner) a Farrenheit (reţie: Francois Truffaut) byly natočeny v 60. letech. 

Toto desetiletí SF filmům moc nepřálo, avšak filmy které v této době vznikly, se 

nesmazatelně zapsali do historie kinematografie.  

V roce 1965 profesní organizace amerických spisovatelů SFWA
20

 poprvé předávala 

Nebula Award za nejlepší práci v ţánru sci fi. Tuto prestiţní cenu tenkrát vyhrál Frank 

Herbert za svou sérii románů pojmenovaných Duna. Cena se od té doby uděluje kaţdý 

rok nejlepšímu publikovanému sci fi/fantasy románu na území Spojených států 

amerických. 

                                                 
16 Pod pojmem sci fi si dnes většina společnosti představí v první řadě vědecké experimenty, roboty a 
mimozemské bytosti. 
17 Poprvé byl natočen v roce 1910 režisérem J. S. Dawleym a jeho délka byla 16 minut.  
18 Časopis Astounding začal vycházet v lednu roku 1930. Jeho prvním editorem byl Harry Bates a časopis 
se zaměřoval na přímočaré akční příběhy s vědeckými prvky. 
19 V kyberpunku hrají důležitou roli počítače a umělá inteligence. Převážně se odehrává v budoucnosti.  
20 Science Fiction Writers of America 
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Na přelomu 60. a 70. let se spisovatelé jako Frank Herbert nebo Harlan Ellison 

soustředili na nové trendy, styl psaní a myšlenky. Ve stejnou dobu se ve Velké Británii 

dostává do povědomí hnutí New Wave, jehoţ spisovatelé se vyznačovali velkou mírou 

experimentování jak v psaní, tak v obsahu. Koncem 70. let natočil George Lucas první 

film ze série Star Wars – Star Wars: Episode IV – A New Hope (Hvězdné Války: 

Epizoda IV. – Nová Naděje). Série vznikla na základě gnostických textů z Nag 

Hammádí, které byly v 70. letech 20. století publikovány v angličtině. U publika získala 

nevídaný ohlas, díky čemuţ nakonec vzniklo dalších pět filmů. Poslední byl natočen 

roku 2005. Star Wars odstartovalo zájem o vesmírné seriály. Ke slavným sci fi filmům 

tohoto desetiletí také patří Blade Runner Ridleyho Scotta a Mechanický pomeranč 

Stanleyho Kubricka. 

V 80. letech se do popředí science Fiction dostává kyberpunk. Hlavními autory jsou 

John Shirley, William Gibson a Bruce Sterling. Jejich knihy se odvracejí od optimismu 

a důvěry v dobrý vývoj vědy. Jsou prodchnuté temnou mystikou a anarchií. V příbězích 

je tolerováno širší spektrum charakterů a objeví se i postavy antihrdinů. K filmům této 

doby patří Terminátor Jamese Camerona a Robocop Paula Verhoevena. 

Témata v 90. letech uţ zahrnují problémy ţivotního prostředí, důsledky globalizace 

internetu a expandujících informací. K častým tématům patří i biotechnologie a 

nanotechnologie.  Mezi spisovatele tohoto období patří Neal Stephenson (Diamantový 

věk, obrázková čítanka pro urozené slečny, 1995) a Lois McMaster Bujold (série 

Dobrodruţstí Milese Vorkosigana, 1986 – 2002). Do kin se dostaly filmy jako Total 

Recall a Matrix, ţánrově spadající do kyberpunku. V televizi se začíná objevovat 

prostor pro science fiction seriály. Mezi první a nejznámější patří Star Trek: The Next 

Generation a Babylon 5. Na přelomu 21. století díky úspěchu prvních dvou seriálů 

začaly televize investovat do nových sci fi tvoreb, například Hvězdná Brána nebo 

Battlestar Galactica.  
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3. PŘÍBĚH FILMU AVATAR 

 

Film Avatar začíná probuzením desátníka Jakea Sullyho ve vesmírné lodi. Vědec 

pohybující se po bezgravitačním poli lodě pokřikuje na probouzející se vojáky 

informace o délce letu a jejich moţných reakcích po dlouhém spánku. 

 Při popisu, jak se desátník Sully po cestě na jinou planetu cítí, se film na chvíli 

retrospektivně vrátí ke smrti Jakeova bratra, který měl původně letět na Pandoru, ale byl 

zavraţděn zlodějem. Úředníci účastnící se posledního rozloučení s bratrem, po chvíli 

vysvětlují desátníkovi připoutanému na vozíčkové křeslo situaci.  Jeho bratr byl drahou 

investicí ve vládním projektu na planetě Pandora a díky stejné DNA tento závazek můţe 

nyní přejít na něj, Jakea Sullyho. Lákají jej na skvělý plat a moţnost nového začátku. 

Čímţ retrospektiva končí s Jakeovymi slovy „Jeden ţivot končí a druhý začíná.“ (One 

life ends, another begins.) 

Příběh se opět ocitá v přítomnosti, kdy malé letadlo s vojáky přistává na planetě 

Pandora. Všichni na palubě jsou důrazně poučeni o jedovatosti ovzduší na planetě. 

Všichni mají za úkol se co nejrychleji přemístit z letadla na stanoviště. Desátník Sully 

ve chvílích svého pomalejšího přesunu popisuje povahu všech vojáků -  mariňáků, kteří 

nemají moc pochopení pro bývalého příslušníka americké pěchoty na vozíčku. 

Všichni nováčci absolvují úvodní přednášku vedenou plukovníkem Milesem 

Quaritchem, který jako drsný voják začíná nejděsivějšími věcmi, které mohou nováčky 

potkat. Pro Jakea je to jako vrátit se do starých časů. Hned po přednášce se seznamuje 

s vědci, přístroji na základně a svým avatarem, který mu připomíná bratra. 

Jake Sully si musí začít vést svůj video-log, který bude slouţit k vědeckým účelům.  

Poté co se Jake Sully nesetkal s moc nadšeným přivítáním od mariňáků, dočkal se ještě 

s horším od hlavní botaničky Dr. Grace  Augustínové, která vede projekt Avatar na 

Pandoře. Díky tomu, ţe je naprostým nováčkem v drahém projektu, který neprošel 

ţádným výcvikem a nikdy nestudoval jazyk domorodých Na´viů a je jen vojákem ne 

výzkumníkem. Dr. Augustová si jde stěţovat k podnikateli Parkeru Selfridgeovi, který 

celý projekt zaštiťuje a financuje. Je však neúspěšná. Selfridge jí dá jasně najevo, ţe 

ačkoliv se investuje do snahy kmen Omatycaya polidštit a do výzkumných projektů, jde 

hlavně o těţbu velmi cenné horniny, které se říká Unobtainum.  

Před prvním spojením s avatarem dostane Jake Sully pár uţitečných rad, které mu sice 

pomohou spojit se s novým tělem, ale první pohyby a chování jsou pro něj úplně nové a 

hodně neohrabané. Nadšení z pohybu ale nakonec překoná všechny počáteční nesnáze.  

Kdyţ jde avatar po náročném prvním dni spát, Jake Sully se probouzí opět jako člověk. 

Pohybuje se po základně a seznamuje se s veškerou bojovou technikou a vojáky, kteří 

jsou na Pandoře přítomní. Tentokrát se s plukovníkem setkává osobně. Quaritche nemá 

zábrany se podělit s nováčkem o své zkušenosti, názory a hlavně se svým cílem na nové 

planetě. 

Druhý den se skupinka vědců s desátníkem, převtělení do avatara, vydávají na 

průzkumnou výpravu do přírody. Sully se dozvídá informace o nových zvířatech a 

rostlinách od Dr. Augustinové. Při zkoumání nových rostlin se poprvé setkává i 

s nebezpečnými tvory, před kterými je lepší utéct, protoţe lidské zbraně jim neublíţí.  

Při snaze zachránit si ţivot se oddělí od zbytku průzkumné skupiny a ocitne se ve středu 

neznámé dţungle. V jeho chování převládá vojenský výcvik, který mu pomáhá přeţít 

jako jedinci v neznámém prostředí plném nebezpečných tvorů. Jeho válečné schopnosti 
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ale na nové planetě k přeţití nestačí. A tak je nakonec zachráněn domorodkou z kmene 

Omatycaya, dcerou náčelníka jménem Neytiri.  

Jake Sully se snaţí spřátelit se svou zachránkyní, která se tomu brání. Povaţuje jej za 

stejně povrchního a sobeckého člověka, jako byli ti ostatní, se kterými se setkala. Aţ 

díky poletujícím semenům Tajného stromu, kterému se také říká Eywa, dostane 

moţnost se dostat blíţ jak ke své zachránkyni, tak ostatním členům kmene Omatycaya. 

Překonat však nedůvěru kmene v avatara, kterým nyní Sully je, není snadné. Nakonec 

ale dostane šanci. 

Při probuzení ze svého avatarského stavu, se mu dostane pochvalného ocenění od jeho 

vedoucích na základně. Nejen, ţe dokázal drahého avatara uchovat v bezpečí, ale 

dostalo se mu pocty, kterou nikdo jiný nedostal. Díky svému úspěchu ale dostává nový 

úkol. Přemístit domorodý kmen pryč od naleziště vzácné horniny, jinak budou 

vystěhováni násilím. 

V avatarském stavu se učí jak se chovat v přírodě, osedlat zvířata, historii a zvyky 

kmene, jak je všechno v přírodě propojeno, ţe kaţdá akce, má svojí reakci a všechno má 

svou historii a paměť, i kdyţ to nemluví lidskou řečí. Učí se znovu ţít, a ţe ţivot má 

největší cenu. Po probuzení své nové vědomosti předává velitelům a vědcům na 

základně.  

Po nějaké době ţití s kmenem musí projít rituálem, při kterém je přijat do kmene jako 

jeho součást. Po obřadu ho princezna Neytiri zavede ke „stromu hlasů“. Kde si jeden 

druhého zvolí za ţivotního partnera a spojí se. 

Další den do pralesa předčasně vniknou buldozery a začnou drancovat přírodu. 

Samotného Jakea to překvapí a snaţí se tomu zabránit. Při návratu ke kmeni se ale 

prozradí původní záměry Jakea a kmen Omatycaya mu přestane důvěřovat. Sullyho 

chování se moc nelíbí ani jeho velitelům. Je tedy postaven před rozhodnutí, nechat 

vojáky zneuţít informace, které posbíral nebo pomoct kmenu Omatycaya, kterého se 

stal součástí.  

Po marné snaze najít kompromis, se rozhodne přiklonit na stranu domorodců a své 

milované princezny. Mezitím však lidé poprvé zaútočí přímo na kmen a vyjádří své 

neústupné stanovisko. Členové Na´vi nemají na výběr a musí se obrátit na Sullyho, 

kterého předtím zavrhli. Jake se s pomocí skupiny vědců, vojáků a Na´vi bojovníků 

snaţí zachránit planetu Pandora. 

Boj je dlouhý a mrtvých na obou stranách je mnoho. Chvíli před vítězstvím 

domorodého kmene nad lidmi ale dochází k narušení přístroje, ve kterém přebývá lidské 

tělo Jakea Sullyho. Jeho lidské tělo i avatar začnou pomalu umírat. Na poslední chvíli 

jej zachrání princezna Neytiri.  

Vítězství Na´viů pro lidské okupanty znamená jediné. Musí opustit Pandoru. Jen hrstka 

vyvolených vědců smí zůstat. Film končí obřadem, při kterém se duše Jakea Sullyho 

navţdy vzdá lidského těla, a příjme tělo avatara.  
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3.1 PŘÍBĚHY V PŘÍBĚHU 

 

Narace v Avataru je aţ podruţnou sloţkou, která pouze doplňuje technologickou a 

vizuální stránku, která zdůrazňuje ekologický motiv filmu. Příběh tedy nepřináší nové 

zvraty, ale je výhradně inspirovaný jinými, jiţ fungujícími filmovými příběhy. 

Nejdelší společnou dějovou linii má s pohádkou Pocahontas natočenou v roce 1995. 

Skupina bělochů odjíţdí do země pod ušlechtilou záminkou, avšak v obou filmech je 

vede bohatý obchodník, který má v plánu zemi pouze vydrancovat a přivézt si z ní co 

nejvíce cenné nerosty. Cizinec jménem John Smith pocházející z civilizované části 

světa a patřící do řad armády s hodností kapitána, tuto skupinu doprovází do nové země 

s úkolem pomoci s bezpečností při těţbě a stykem s domorodým kmenem. Při první 

výpravě do vnitrozemí se střetne s pohlednou domorodkyní, která jeho pohyb sleduje. 

Začnou se navzájem učit o svých kulturách. Nejlepšímu bojovníkovi kmene se 

přítomnost cizince nelibí a nejradši by jej zabil
21

. Přítomnost moudrého stromu, 

nesoucího v sobě historii země, který cizince schválí jako člověka s dobrým a statečným 

srdcem. Při pocitu ohroţení domorodý kmen vysílá ţádost o pomoc k ostatním 

domorodcům, ţijícím v blízkosti. Domorodkyně s cizincem se do sebe zamilují. Oba 

příběhy končí odjezdem bělochů – vykořisťovatelů. 

Druhým filmem, kterým se Avatar inspiroval, je Tanec s vlky natočený v roce 1990. 

V obou filmech má hlavní postava zraněné nohy. V Tanci s vlky hrozí jejich amputace, 

v Avataru se setkáváme s nemoţností jejich dalšího pohybu. Paralela tu je ve chvíli, kdy 

velitel armády přislíbí hlavním hrdinům dostatečnou lékařskou pomoc, aby nohy mohli 

nadále pouţívat. Obě hlavní postavy, jak Jake Sully, tak poručík John J. Dunbar, jsou 

statečnými vojáky, vyznamenanými v bitvách, dostanou se do nové země, vypráví svůj 

příběh v „ich“ formě a vedou si deník. V tanci s vlky se setkáváme s kmenem Siouxů, 

jehoţ nejlepší bojovník by opět cizince nejradši zabil, ale rada starších si uvědomuje 

nutnost poznat jeho kulturu.  Je zde shodný i námět věrného zvířete, které po ochočení 

patří svému majiteli tělem i duší. John J. Dunbar vlastní koně Sisca, kterého se indiáni 

pokusí dvakrát ukrást, a dvakrát se jim vzepře a vrátí se ke svému majiteli. Opět se 

setkáváme s motivem stromu, u kterého se cizinec setká s domorodkyní, do které se 

později zamiluje. Ta ho učí siouxskou řeč a zvyky. Kdyţ se poručík Dunbar poprvé 

setkává s kmenem Siuxů dochází ke zmatenému pozdravu na základě jiných 

společenských kódu. Stejnou scénu nalezneme i ve filmu Avatar. Opět je zde zdůrazněn 

motiv bělocha jako ničitele přírody, akorát v Tanci s vlky dochází k vyvraţďování 

bizonů jen pro jejich jazyk a kůţi, zbytek je ponechán hnijící a bez povšimnutí. Také je 

napadeno posvátné indiánské místo stejně jako je v Avataru zničen kmenový strom. 

V průběhu obou filmů sledujeme přerod hlavních postav z loajálních vojáků na oddané 

členy domorodých kmenů. 

Dalším důleţitým filmem pro dějovou linii je Predátor natočený v roce 1987. Děj se 

sice odehrává na planetě Zemi, ale jedná se o boj s mimozemským tvorem. Na začátku 

obou příběhů je shodný přílet vrtulníku plného vojáků na vojenskou základnu 

vytvořenou uprostřed pralesa. Divák můţe sledovat pohyb na základně a její technickou 

vybavenost. Hlavní postavou v Predátorovi je major Dutch Schaefer. Po příletu dostává 

vojenské rozkazy od generála tamější posádky, stejně jako Jake Sully získává rozkazy 

                                                 
21 V Pocahontas se tento válečník jmenuje Kocoum, v Avataru je to Tsu´tey. 
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od plukovníka Quaritche. Tyto scény jsou shodné v otcovském chování nadřízených ke 

svým podřízeným, které je pro armádu archetypální. Dalším takovýmto prvkem 

společným oběma filmům je vzájemné uráţení vojáků a oslovování se znaky pro 

slabost: „slečinkami a teplouši“. Bitva s domorodými povstalci v Predátorovi a 

domorodým kmenem v Avataru konotuje kulturně determinováné prvky amerického 

boje, tedy hodně střelby a výbuchů. Tento zvyk se projeví i při prvním setkání 

s mimozemskými tvory, oba hlavní hrdinové chtějí okamţitě střílet. Opět zde figuruje 

domorodkyně, i kdyţ není rozvíjena romance mezi ní a hlavní postavou. Prostředí je pro 

vojáky nové a liší se od přírody, ve které jiţ bojovali. Major Dutch Schaefer se dokáţe 

rychle přizpůsobit pralesu a boji s neznámým tvorem stejně jako Jake Sully. Jsou 

schopni přeţít i beze zbraně, coţ je signifikantní pro vycvičené vojáky – jejich 

přizpůsobivost v terénu. Poslední ze stejných znaků nalezneme v zesměšňování 

nepřítele, čímţ si oba hrdinové zvyšují ego a sniţují reálnou nebezpečnost protivníka. 

K dalším filmům, jejichţ části se projektují do Avataru, patří například Narozen 4. 

července (1899), trilogie Pán prstenů (2001 – 2003), Vetřelec (1979) a dokonce i jeden 

důleţitý prvek ze seriálu Hvězdná brána, jehoţ natáčení se datuje od roku 1997. Zde se 

uţ nejedná o tak podstatnou shodu dějové linie jako u prvních tří filmů. Patos filmu 

Narozen 4. července, který nalezneme i v Avataru se skrývá v naprosto militirasticky 

smýšlejícím vojákovi, který ochrnul na spodní část těla a s vývojem příběhu, se mění i 

jeho oddaný postoj na protiválečný boj. Pán prstenu sebou nese mluvící stromy, 

uchovávající v sobě paměť země. Podoba závěrečné scény z Vetřelce, kdy posledním 

členem posádky zůstává ţena jménem Ripleyová a s mimozemským tvorem bojuje 

v poloautomatickém obleku s vlastním přísunem kyslíku, se v Avatarovi objeví ve 

chvíli, kdy plukovník Quaritche vede svůj poslední boj v obleku automatického robota. 

A posledním nepřehlédnutelným prvkem, který byl převzat ze seriálu Hvězdná brána je 

„červí díra“, která v seriálu spojuje různé galaxie a ve filmu lidské vědomí s tělem 

avatara.  
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3.2 HUDEBNÍ ROZBOR FILMU 

 

Zvuky ve filmu Avatar se převáţně dají rozdělit na dvě z pěti rovin informací ve 

filmu
22

. První je hudba, která zde má funkci spíše doprovodnou a orientační. Druhou 

rovinou jsou zvukové efekty, které doprovází ţivot v přírodě a na základně. Běţně 

bychom většinu vřeštění zvířat nebrali v úvahu, ale nová planeta Pandora nás nutí se na 

něj soustředit a porovnávat je s těmi, které známe. 

Motiv ticha jako nulového hudebního znaku se v Avatarovi skoro neobjevuje. Dojde 

jenom ke třem velmi krátkým sekvencím ticha. Je to dáno tím, ţe pro sémioprostor 

Avataru jsou prototypické zvuky pralesa, které ani v reálném světě nikdy naprosto 

neutichají. 

Při doplnění scén patřících lidem a situacím spojených s civilizací, jsou převládajícím 

instrumentem housle. Bubny jsou hlavním prvkem pro přírodu, zvěř a kmen 

Omatycaya. Kdyţ jsme s domorodým kmenem, melodie neustává, i kdyţ je skoro 

neznatelná. Ve scénách s lidmi a v prostředí základny je doprovodná hudba ve chvílích 

seznamování se se základnou a novými věcmi, které diváka v příběhu čekají.  

Hudba při úvodním přeletu nad lesem je zaloţená na sémiotické kombinaci zvukových 

znaků bubnů a ţenského hlasu. Ţenský hlas v nás evokuje pocit letícího ptáka nad 

dţunglí a bubny zase rytmy pralesa. 

Kdyţ se nám ukáţe vesmírná stanice, hudba nás upozorní na její velikost. V 3D formě 

se nám snáz představuje její monumentálnost vystupující z plátna, ale pro 2D formu to 

stále musí vyjádřit hudba a zaměření se pouze na část vesmírného plavidla, které se celé 

do obrazu nevejde. Hudba se ale vzápětí zjemní díky přidání ţenského hlasu, navodí 

v nás pocit poklidného prázdného vesmíru, ale doprovodí i flashbackový subkód, kdy se 

dozvídáme o smrti Tommyho. Přizpůsobuje se prostoru, na který zrovna koukáme, 

podkresluje běh vojáků, kdyţ je obraz staticky zaměřen na Jakea, který neběţí. 

Scéna, kdy Jake s Normem poprvé transformují svoje vědomí do avatrů, je doprovázena 

naléhavou hudbou, připravující diváka na něco nového. Její rychlé tempo koresponduje 

se spěchem při pohybu v laboratoři a rychlostí přesunu mysli „červí dírou“. Z nenadání 

tóny utichnou a slyšíme jenom zvuk nemocničních přístrojů a lidské hlasy jako z velké 

dálky. Převtělení dopadlo úspěšně. Ve chvíli zaostření obrazu se na chvíli zjemní. 

Změní se na bubny ve chvíli, kdy se Jake začne vţívat do svého avatara. Jak je zmíněno 

výše, bubny jsou autentickým znakem pro domorodé lidi. Proměňuje se aţ v hlavní 

motiv, kdy divákovi dává moţnost proţít radost a volnost Jakeova běhu. Druhou 

transformaci vědomí uţ doprovází jen zvuk strojů. 

Orchestrální hudba, která se objeví při prvním letu do nitra planety, vytváří mýtus čisté 

přírody. Ten však netrvá dlouho. Ukončí jej zvuk přistávajícího vrtulníku a zvuky lesa 

nutící diváka pozorně sledovat propracovanost okolního pralesu.  

Při první výpravě v dţungli jsou důleţitější zvukové znaky lesa, neţ hudba sama o sobě. 

Ta pouze doprovází pocit harmonie nebo dramatičnost scény, její motiv se mění stejně 

rychle, jako klid a nebezpečí v přírodě. Ani jednou však nenarušuje zvuky okolí 

(například při pádu do vodopádu, slyšíme jen rozbouřenou vodu).  

                                                 
22 Pět rovin informací ve filmu podle Christiána Metze: vizuální obraz, tisk a jiná grafika, řeč, hudba, hluk 
(zvukové efekty). James Monaco, Jak číst film (2004), str. 210 
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Poprvé se ústřední melodie filmu objevuje ve chvíli, kdyţ Neytira poslechne rozhodnutí 

semen stromu a vede Jakea ke svému kmenu Omatycaya. Hudba se změní hned ve 

chvíli, kdy jej zajmou bojovníci kmene Omatycaya. Víme, ţe musí přeţít, ale hudba je 

nebezpečná a pokračuje i ve chvíli kdy se poprvé setkává se členy kmene. Poté se objeví 

ve chvíli, kdy Neytiri letí na Ikranovi, zvířeti připomínajícím svým vhledem draka. Jsou 

to však stále jen záchvěvy, kdy se instrumentální část ústřední písně pomalu rozeznívá. 

Tyhle náznaky pokračují v melodii, která doprovází celé Jakeovo učení. Kdyţ se mu 

něco podaří, motiv se zesílí, kdyţ něco pokazí, melodie se opět trochu pozmění. Její 

frekvence se v tomto úseku prodluţuje stejně jako Jakeův přerod. Změna jeho osobnosti 

je dokončena ve chvíli, kdy se melodie písně „I see you“ rozezní naplno, bez jiných 

zvuků nebo menších změn, a to kdyţ se spojí Jake s Neytiri pod Stromem. 

Při prvním pohledu na Strom, je hudba majestátní, její prvky nám mohou připomínat 

ústřední píseň z Labutího jezera. Nenechává diváky na pochybách, ţe mají být v úţasu. 

Kdyţ Jake jde na lov svého prvního Ikrana, melodie je uchvacující. Je jemná a větší část 

z ní sloţená z ţenských hlasů. Ladí s ohromujícím pohledem na létající skály a 

výhledem, který se divákovi naskytne. To se však změní, kdyţ se všichni členové 

výpravy přiblíţí k drakům. Na malý okamţik je slyšet jenom skřekot draků a rady, které 

dostává od kmenových bojovníků, aţ nastoupí bubny, které nás provázejí bojem Jakea 

s Ikranem. Rytmus bojových bubnů se objevuje i v prvních okamţicích letu, kdy 

kooperace pána a zvířete ještě není dokonalá a zvíře se ještě trochu brání, ale bez zvuků 

bubnu by to vypadalo jen jako nemotornost prvních kroků. Čím více se let zdokonaluje 

tím i hudba se mění v domorodý zpěv ţen. Je to poprvé kdy hraje píseň se slovy a také 

naposled, kdy Jake podstupuje něco nového v učení. 

Další změnu hudby pozorujeme, kdyţ Jake v půlce filmu mluví s Quaritchem. Kdyţ mu 

poprvé podával zprávu, hudba je zlověstná, vyjadřuje nemorální chování. Avšak kdyţ se 

Jake setká s Quaritchem podruhé, melodie je klidná, trochu smutná. Filmový hudební 

znak se změnil.  

Při scéně s bouráním stromů a shromáţdění kmene Omatycaya přestává být motiv 

hudby tak důleţitý, v těchto scénách je to co divák vidí natolik výmluvné, ţe dokreslení 

pocitů melodií je slabé a jen pro zachování zvyku. Funguje zde jen jako zvuk 

komentující. Diváka by zarazilo, kdyby tyto scény byly zaloţeny jen na zvuku přístrojů, 

kácejících se stromu a ticha. Pro tento film, který útočí na divákovi smysly, by byla 

absence hudby po delší dobu nepřirozená. 

Hádku mezi Jakem, Grace, Parkerem a Quaritchem. v hlavní místnosti velitelství 

doprovázejí jen krátké úryvky hudby, která je v některých okamţicích skoro neznatelná. 

Jsou tam však nutné, protoţe nahrazují zvuky okolních pracovníků a přístrojů, v jejichţ 

společnosti se výměna názorů uskutečňuje. Odlišnost od první scény, kdy jsme všechny 

tyto zvuky byly přítomny na rozdíl od hudby, je v tom, ţe divák je potřeboval k poznání 

prostoru, ale v této scéně je potřeba, aby se zaměřil na předmět hádky a nebyl 

rozptylován. Zvuk na scéně se změnil z „komentujícího“ na „skutečný“
23

. 

Letecký útok na Strom doprovází melodie „přicházejícího nebezpečí“. V průběhu útoku 

se její rytmus mění. Hudba po celou dobu scény neustává, i kdyţ ji přehlušují zvuky 

zbraní, křik a výbuchy. Je důleţitá pro orientaci diváka, který před sebou má zběsilé 

střídání obrazů narušených ostrými nárazovými zvuky jednostranného boje.   

Divákovo vnímání ohromí píseň s dominujícím nářkem ţen, kdyţ sleduje obrazy zkázy, 

utrpení a zatýkání vědců v hlavním táboře. Emotivnost sémiotické kombinace 

obrazových a hudebních znaků je podtrţena absencí ostatních zvuků.  

                                                 
23 Německý filmový teoretik Siegfried Kracauer rozlišoval dva typy zvuků na skutečný, neboli dialog lidí 
na scéně a komentující, tedy dialog lidí mimo scénu.  
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Ve chvíli, kdy se děj rozdělí a nejdříve sleduje přípravu domorodého kmene na boj, 

zazní poprvé zpěv kmene Omatycaya. Všichni členové kmene mají zavřené oči. A 

zatímco šamanka stojí v popředí, ostatní sedí v řadách v půlkruhu, coţ navozuje dojem 

modlitby. Zpěv přeruší přílet Jakea. Kdyţ kráčí uličkou za Neytiri, hraje hudba 

dotvářející obraz kráčejícího mýtu. Z Jakea se totiţ stal Toruk Macto. Stala se z něj 

součást mytologie kmene. Motiv zpěvu Na´viu se rozvijí aţ od této scény a divák se 

s ním setkává ještě při dvou příleţitostech – umírání doktorky Grace a přerod Jakea 

z lidského těla do avatara. Skromné vyuţití zpěvu mu dodává na důleţitosti, čímţ se 

důraz klade i na scény s ním spojené. 

Příprava lidských vojáků je doprovázena pouze občasným klapnutím v místnosti, bez 

hudby s hlavním motivem hlasu Quaritche. A je zakončena trochu umělým jásotem 

vojáků. 

Vokální zpěv dominuje závěrečné bitvě. Ráznost a jemnost střídající se v této hudbě 

ladí se stranou, která bitvu v danou chvíli vyhrává. Pro diváka uchváceného 3D bojem 

má tato kombinace obrazu a hudby orientační funkcí. Při scéně s nečekaným připojením 

se zvířat do bitvy zazní tóny vítězství, konotující moc přírody. 
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3.3 ŘEČOVÝ ROZBOR FILMU 

 

Film pracuje se čtyřmi typy postav: voják, domorodec, vědec a obchodník. Jedná se o 

konvenční předem dané charaktery, fungující na „odkazech“ jeţ vznikly před 

vytvořením filmu a díky čemu divákovi jiţ nemusí být představovány. Tyto postavy 

patří do sdílené zkušenosti společnosti a je jim zachována i řeč pro ně typická. 

Jazyk pro hlavní lidské postavy autoři zvolili nespisovný, doplněný nadávkami 

(například zelený mozek, blbec, do hajzlu, vysere).  

Důleţitou větou v Avataru je „Zřím tě.“ (I see you). Její význam sahá dál neţ 

k pouhému vyjádření, ţe někdo někoho vidí. Vyjadřuje nitro druhého člověka a 

porozumění. V průběhu filmu se ji s Jakem učíme pouţívat. Plného významu však dojde 

aţ na konci filmu, kdy Neytiri drţí Jakeovo tělo v náručí a oba si tuto větu řeknou. 

Řeč Na´viů je postavena na spojení jazykového významu slov a pocitového. Domorodci 

se vyjadřují stručně a nejčastěji se baví se svými ochočenými zvířaty. Angličtinu 

vyuţívají ke komunikaci s „nebeskými lidmi“ (dreamwalker) (jejich pojmenování lidí). 

Zde je záměrně vloţená špatná gramatika při výslovnosti prototypická pro kmenové lidi. 

S tímto pracoval uţ Kevin Costner v Tanci s vlky. 

Úvodní monolog Jakea Sullyho předkládá základní informace, s kterými příběh nadále 

pracuje a rozvíjí je. Tím jeho vyprávění ale nekončí, Jake jako hlavní postava filmu má 

funkci průvodce. V průběhu filmu komentuje veškeré změny v narativní linii. 

Nevraţivost mezi vojáky a vědci je zde vykreslena nejen pomocí filmového kódu 

gestikulace, ale hlavně stylem řeči, který obě skupiny pouţívají. Doktorka Grace 

Augustinová se o mariňácích vyjadřuje jako o „přiblblých ostrostřelcích“ (trigger-happy 

moron) a nenechá si ujít příleţitost upozornit na inteligenční rozdíly „Úplně si 

vyprázdněte hlavu. To vám nebude dělat potíţe.“ (Just relax and let your mind go blank. 

That shouldn´t be hard for you.) Kdyţ se Quaritche vyjadřuje o vědcích, neopomene 

zesměšnit jejich sexualitu: „program Avatar je jen přiblblej fór, partička těch zvadlejch 

vědátorů.“ (The Avatar Program is bad joke. Bunch of limp-dick science majors.), coţ 

je pro armádní styl komunikace příznačné. Nebo „Budeš se chovat jako jeden z těch 

vědátorů, kteří neustále krafou“ (You walk like one of her science pukes, you jack like 

one), tedy zesměšnění něčeho, co je pro členy armády nepředstavitelné – práce zaloţená 

na komunikaci. 

Stejný nesoulad panuje i mezi vědeckými a obchodními cíly projektu Avatar. Doktorka 

Augustinová se o chování vedoucích obchodní stránky vyjadřuje jako o „chcaní na 

hlavu, které se ani nesnaţí být maskováno jako déšť“ (they´re just pissing on us, without 

even the courtesy of calling it rain). 

„Tenhle patr miluju, Rone. Ten patr miluju.“ (I love this putter, Ronnie! I love this 

putter.) Věta, kterou zástupce společnosti RDA Parker Selfridge vysloví, kdyţ se s ním 

divák poprvé seznámí. Je oblečen do košile s kravatou a hraje uprostřed technického 

centra golf. Tyto znaky jsou společenský sdílenými kódy pro bussinesmana. O 

vědeckém projektu se vyjadřuje jako o „pimprlovém divadýlku“ (little puppet show). 

Archetypální zlo této postavy je ještě zdůrazněno monologem: „Kvůli tomuhle jsme 

tady. Unobtainium. Protoţe tady, za ten šedivý kámen se platí dvacet miliard dolarů za 

kilo.“ (This is why we´re here. Unobtanium. Becouse this little gray rock sells for 20 

million a kilo.) nebo „Ta zatracená vesnice stojí na největším loţisku Unobtainia 
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v okruhu dvě stě kiláků. No teda, to bude ale prachů.“ (Their damn village happens to 

be rating on the richest unobtanium deposit within 200 klicks in any direction. I mean, 

look at all that cheddar.) 

Plukovník Quaritch je tvrdým chlapem aţ do morku kosti a jeho styl řeči to dokresluje. 

„Díky malý přitaţlivosti člověk vyměkne a Pandora ho vysere mrtvýho a bez varování.“ 

(This low gravity´ll make you soft. You´ll get soft and Pandora will shit you out dead 

with zero warning.), „S tímhle je dostanu na kolena.“ (Yeah, I got them by the balls 

with that.) 

Jak se mění povaha Jakea Sullyho, mění se i charakter řeči. Na počátku filmu je Jake i 

přes své zranění oddaným vojákem. „Nemůţete bejt bejvalej mariňák. Můţou vás 

propustit, ale ten přístup vám zůstane.“ (There´s no such thing as an ex-Marines. You 

may be out, but you never lose the attitude.) Následně toto tvrzení potvrdí. Při 

rozhovoru s Quaritchem. Mluví, jen kdyţ je tázán a při souhlasu s podávání informací 

pouze odpoví „to se ví, pane“ (hell, yeah, sir). 

Váleční veteráni mívají mezi vojáky váţený post, ale ne ve chvíli, kdy se do armády 

vracejí. „Dělej, zvláštní případe, ať tady na tebe nemusíme čekat!“ (Let´s go, special 

case! Do not makem e watt for you!) „Ty vole, to je nějak špatně ne?“ (Oh, man that is 

just wrong.) 

„Ale, ale slečinky.“ (Well, well, ladies.) „Podívejte se na ty baţanty.“ (Look at all this 

fresh meat.) „Jsem z toho přecitlivělej. Nejradši bych ti dal hudlana.“ (I´m getting all 

emotional. I might just give you a big wet kiss.) Výsměšné naráţky na homosexualitu 

jsou pro armádu signifikantní. Nalezneme je i ve filmu Predátor, kdy se mezi sebou 

vojáci říkají „teplí kreténi“. 

Ve filmu je vykreslen i rozdílný přístup ke členům obou skupin. Zatímco o domorodých 

Na´viů jsou zobrazeny scény spojení jejich členů, k lidem spadajícím pod armádní 

dozor se jejich vedoucí chovají jenom jako k článkům, na kterých nezáleţí, pokud není 

zasáhnut větší celek. „Tak ať dneska nikdo neumírá, dost mi to pak kazí hlášení.“ (Let´s 

nobody be dead today! Looks very bad on my report.) „Jako šéf bezpečáků mám na 

starosti, abyste zůstali na ţivu. Nepodaří se mi to. Ne u vás všech.“ (As head of security, 

i tis my job to keep you alive. I will not succeed. Not with all of you.)  

Kdyţ Jake poprvé mluví do svého video-logu, neví, co má říkat. Pro člena armády není 

zvykem popisovat, co dělá, jak se cítí a změnu svých pocitů. Znakem dobrého vojáka je 

čin ne slova, proto se okolních vědců ptá: „Je to tak? Můţu do video-logu říkat co 

chci?“ (Is this right? I just say whatever to the video-log?). Po jejich vysvětlení, proč je 

video-log tak důleţitý „A dobrá věda znamená dobře pozorovat.“(And good science is 

good observation.). Jake pokračuje „Takţe já tady dělám vědu.“ (So, uh. Well, here I 

am, doing science.) Sarkastická intonace výslovnosti vyjadřuje Jakeův vojenský postoj. 

Kdyţ se však dostane od vojenské základny dál a blíţí se k přijetí mezi Omatycaye, 

přestanou mu video-logové záznamy dělat problém. K této změně dojít muselo. Některé 

informace má dívák moţnost dozvědět se pouze z těchto záznamů.  

 „Nehraj si s tím, nebo oslepneš.“ (Don´t play with that, you´ll go blind.) Věta, kterou 

doktorka Grace řekne Jakeovi zkoumajícímu svůj nový ocas, naráţí na mýtus, jenţ se 

kdysi vytvořil pro chlapce, aby nemasturbovali. 

Neschopnost sţít se důleţitostí přírody a akceptovat domorodce za sobě rovné, vyjádří 

plukovník Quaritch při bombardování obydleného stromu. „No tak lidi, ať uţ to máme 

za sebou. Všechny granátový miny nasázej přímo do úlu.“ (All right, people, let´s get 

this done! I want every gas arend you got right in the front door.) 

Setkání se s nebezpečím Jake řeší vojenským stylem, protoţe si není jistý svojí vlastní 

převahou. Snaţí se nepřítele vyburcovat a rozptýlit jeho koncentraci uráţkami. „No tak 

poď. Jen se předveď. No tak kdopak je tu borec?“ (Yeh? Come on! What you got? Oh, 
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yeah. Who´s bad?) „Uháněj se schovat k mamince.“ (Taht´s right, get your punk ass 

back to mommy.) „Nemám na to celou noc.“ (I don´t have all goddamn night.) V těchto 

případech je ale jeho protivníkem zvěř, čímţ jeho mluvení působí spíše směšně. 

 „Teď je všechno obráceně. Jakoţe tam venku je skutečnej svět a tady to je jen sen.“ 

(Everything is backwards now. Like out there is the true world and her eis the dream.) a 

Tahle věta je posledním zlomovým bodem pro ukončení Jakeova smýšlení jako 

oddaného člena armády. Toho si všimne i plukovník Quaritch, který změní svůj postoj 

k němu. Tahle změna je vykreslena na stylu oslovování. Na začátku filmu mu říká 

„mladej“ (kid), jako otec synovi, poté ho oslovuje jen desátníku, čímţ se mu snaţí 

připomenout jeho podřazenost a povinnosti. Na konci filmu, kdy se odehrává mezi nimi 

souboj, Jake překročí poslední hranici a plukovníka nazve pouze jeho příjmením. Tato 

scéna symbolizuje naprosté odpoutání od Jakeova vojenského já. 
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3.4 OBRAZOVÝ ROZBOR FILMU 

 

Vizuální stránka filmu Avatar je zaměřena na detailní propracovanost ekosystému 

pralesu na Pandoře. Obrazové detaily přírody jsou rozvíjeny v průběhu celého příběhu. 

Nenechávají divákovi smysly odpočinout, ať uţ sleduje noční záběry zářících rostlin, 

poletující skály, monumentálnost stromu nebo detaily řvoucích tvorů a jejich přirozený 

pohyb krajinou. Autoři se při jejich tvorbě inspirovali reálnou faunou a florou, zaměřili 

se i na styl zbarvení předloh, podle důleţitosti v potravním řetězci. Podle kterého jsou ti 

nejnebezpečnější nejméně barevní. Všechny tyto detaily byly důleţité pro vytvoření 

dokonalé virtuální reality
24

. Velká část filmových scén je vytvořena jen pro prezentaci 

této virtuální reality (například všechny přelety vrtulníkem). 

Celý film se točí okolo ústředního motivu věty „Zřím tě.“ (I see you). Je na ní zaloţen 

text písně reprezentující Avatar, Jake se učí ji pouţívat v komunikaci a v obrazové 

stránce je zastoupena blízkým záběrem na oči. Setkáváme se s nimi, kdyţ se Jake 

probouzí v cryo komoře, spojuje se svým avatarem nebo osedlává zvíře.  

Montáţe v Avataru fungují jako spojení dvou paralelních scén odehrávajících se jak ve 

společnosti kmene Omatycaya a přírody, tak ve společnosti lidí a strojů.  

Veškeré moderní technologie, typické pro military science fiction, jsou představeny 

v první třetině filmu při pohybu Jakea po základně. Patří mezi ně moderní zbraně (třeba 

oblek automatického vyzbrojeného robota v nadlidské velikosti), vybavení řídícího 

centra (3D mapy planety, dotykové monitory počítačů) a vědeckého centra (obří nádrţe 

s těly avatarů, přenosové buňky). Vojenské bitevní letouny a vrtulníky si zachovaly 

podobný vzhled těm současným. 

Uvozující scéna filmu pracuje s účinným a srozumitelným idiomem úhlu pohledu, ve 

kterém je uvedeno časové rozmezí budoucnosti, Pandora jako místo odehrávání děje, 

proč se na tuto planetu přesouváme, a jako poslední důleţitá informaci s jakým typem 

postav. 

Pohled při příletu z letounu na těţebně zničené časti země obklopené hustým pralesem, 

následující šedivou konstrukci základny v syntagmatické konotaci se záběry hustého 

pralesa plného do detailů vypracovanou faunou a florou má v divákovi vyvolat emoce 

spojené s devastací přírody. 

Pochodující vyleštěné kanady po podlaze konotují zařazení jejich vlastníka do celku 

armády. Pohled kamery se od nich zvedá po jeho postavě oblečené do vojenského 

obleku a zaměří se ještě na velkou zbraň u boku a tři jizvy na hlavě, archetypální znaky 

drsného muţe. 

Během bezpečnostní instruktáţe plukovníka Quaritche se kamera stočí na jeho 

posluchače – nováčky, které lze podle typu oblečení rozdělit na vojáky, vědce a lidi 

spadající to technického sektoru základny. 

Následující scény nám představují nejen technologické vymoţenosti základny, kterých 

je základna plná, ale hlavně projekt Avatar. Důleţitost stejných genomů je vykreslena 

podobností tváře člověka a jeho avatara. Jeho vzhled si můţeme prohlédnout ve velké 

                                                 
24 Klíčovými rysy virtuální reality jsou věrohodnost a interaktivita. (James Monaco: Jak číst film, 2004, str. 
555) 
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nádrţi s modrou tekutinou, ke které je připoutaný pupeční šňůrou. Znak pro zrod 

nového jedince. 

První Jakeovo převtělení do nového těla doprovází rozostřený pohled, zvuky přístrojů 

na sále, malátnost a neohrabanost při pohybu. Ale jeho výraz ve tváři je i přesto šťastný. 

Neposlouchá příkazy okolních ošetřovatelů a rozběhne se ven ze sálu. Kdyţ se zastaví, 

záběr kamery se přesune na jeho chodidla s prsty zarývajícími se do země, symbol 

poţitku z poţitku znovu nabytého citu v nohách. Proto také po procitnutí věnuje Jake 

zklamaný pohled svým nemohoucím lidským nohám, které pro něj znamenají konec 

svobodného pohybu. 

S postavou plukovníka Quaritche se divák podruhé setkává v jeho malé posilovně 

umístěné mezi zbraněmi, letouny a roboty. V této scéně představuje svůj krátký příběh, 

při kterém zvládne posilovat, kontrolovat schránku robota a následně jej i zprovoznit. 

Celý tento obraz má funkci podpořit archetyp jeho maskulinně zaloţeného vojenského 

charakteru. V dalších scénách můţeme pozorovat statičnost jeho vykreslování jako 

drsného muţe. Při soubojích je schopen s jedním nadechnutím bez masky vyběhnout na 

nedýchatelné ovzduší a střílet po nepříteli. Za celý film změní svůj drsný pohled 

v uspokojený úsměv pouze párkrát a to jenom kdyţ lidi dělají, co chce. 

Kdyţ se Jake poprvé setká s domorodými zvířaty a přírodou je fascinován. Chová se, 

jak mu později sdělí Neytiri, jako velké dítě. Dělá hluk, kterým provokuje okolní zvěř. 

Převládá v něm chování vojáka, takţe při jakémkoli okolním pohybu hned zvedá zbraň. 

Díky tomuhle chování brzo vyprovokuje výstraţné teritoriální chování samce, který se 

poblíţ pase se svým stádem. Tuto hrozbu brzo vystřídá mnohem větší a nebezpečnější 

tvor, který Jakea pronásleduje, aţ dokud neskočí do vodopádu. Díky útěku se Jake 

oddělí od své skupiny a vytvoří se příleţitost pro seznámení se s domorodou Neytiri.  

Neytiri zachrání Jakeovi ţivot. On se jí za to snaţí poděkovat. Jejich rozhovor zabírá 

kamera z různých pohledů. Na Jakea se kouká s větším odstupem, jeho gesta a mimika 

jsou jednoduché. Vyjadřuje jimi radost, smutek, naštvání, nechápavost. Na rozdíl od 

toho Neytiri zabírá kamera velký detail obličeje. Mluví málo, v jednoduchých větách, 

ale její obličejová mimika spojená s pohybem uší je mnohem propracovanější, dokonale 

doprovází smysl jejích slov. Výrazná mimika a gesta jsou jedním z filmových kódů. 

Kameraman zde pracuje i se vzájemnou působností kompozičních rovin, neboli 

subkódem blízkosti a proporcionality – důleţitost objektu je dodávána blízkostí ke 

kameře. 

Scéna s přistáváním semen Posvátného stromu, nám vysvětluje, proč Jake můţe být 

předveden před členy kmene Omatycaya. Tato scéna je shodná s filmem Pocahontas, 

kdy moudrá babička Vrba schválí Johna Smithe. Avšak důleţitost této scény tkví víc ve 

formě vizuálního zpracování – tedy 3D poletující svítící semena na která se divák 

soustředí. 

Jakea brzo zajmou domorodí bojovníci. Jejich styl pohybování se na zvířeti (které 

vzdáleně připomíná koně), způsob jakým obkličují oběť, vzpřímená postava při jízdě, 

nápadně připomínají chování indiánů, jeţ známe z vyprávění Karla Maye. Tento pocit 

v nás přetrvává i po příjezdu ke kmeni. Jeho členové na Jakea pokřikují, někdo se na něj 

pokusí sáhnout. Je postaven před náčelníka kmene, poté před šamanku, tedy tu, která 

rozumí Eywě a aţ potom je rozhodnuto, jestli zůstane. Tato část je důleţitá pro poznání 

hierarchie Omatycayů, členěné podle postavení před záběrem, ale i stylem výzdoby 

Na´viů. 

Po probuzení ze spojení svůj příběh nejdříve vypráví vědecké části na základně. 

Vyprávění divák nevidí, ale díky paradigmatické konotaci záběru s probuzením a 

plného stolu smějících se vědců s Jakem v čele, není na pochybách. V této scéně je i 

blízký pohled na Norma, který se nesměje s ostatními. Kompoziční změna roviny 
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konotuje Normovo zklamání, ţe on není tím přijatým do kmene, kdyţ tak dlouho 

studoval. 

Celá Jakeova výuka má pro diváka poznávací funkci. Seznamuje se s přírodou. Co který 

článek znamená pro Na´vi. Jak v ní ţít a pohybovat se v souladu s ní. Učí se i lovit, 

protoţe domorodý způsob je jiný. Vidět duši ve svém úlovku a převést ji k Eywě. Jeho 

učitelkou je Neytiri jejíţ slova jsou doprovázena detailním záběrem. Kdyţ například 

popisuje, jak dýchá, jak probíhá spojení se zvířetem a tak dále, kamera znaky jejich 

slov. Pohyb chlopní na krku zvířete, náhlého rozšíření zorniček při spojení. Vypráví i 

mytologii národa Na´vi. Věci, které Neytiri nevysvětluje, divákovi paralelně vysvětlují 

vědci. Tyto skoky v obrazech umoţňuje jeden z filmových kódů – montáţ. Díky kterým 

jsme schopni poznat novou planetu během zanedbatelného času. 

Symbolika přijetí mezi Na´vi (neboli podle kmene „lidi“) je v propojení všech členů 

uchopením se za ramena – zde to vytváří znak pro jednotu. Akt spojení celého kmene se 

ve filmu objevuje ještě tři krát. Kdyţ doktorka Augustinová umírá, kdyţ se kmen modli 

a kdyţ se Jake natrvalo převtěluje do svého avatara. Důleţitost těchto obřadu podporuje 

hromadný zpěv. Ten od Omatycayů slyšíme právě jen při posledních třech obřadech. 

Obraz se při těchto scénách rozšiřuje od pohledu na prvních par osob aţ k velikosti 

jejich spojení. Vůči těmto scénám kontrastují ty, jeţ se zaměřují na armádní styl 

chování ke svým členům, jako k poloţkám na seznamu
25

. 

Jakeovo vyvolení si Naytiri za svou ţenu a stvrzení této volby se stane pod posvátným 

Stromem hlasů – hlasů všech předků Na´vi. Přítomnost stromu konotuje definitivnost 

tohoto spojení díky sdělení souhlasu předků, kteří jsou jeho součástí. 

Následné vniknutí buldozerů je společenský sdíleným aktem vyvolání války. Značí 

vniknutí na cizí území a napadení posvátného místa. Armáda pokračuje v demonstraci 

své síly v následujících scénách, kdy napadne domovský kmen Omatycaya. Zde je 

zdůrazněn prototyp bělošského chování při obsazování půdy.  Jak je popsáno i jazykové 

části, nepovaţují domorodce za bytosti ale zvěř. Tento postoj podporuje i obraz 

plukovníka Quaritche, který popíjí kávu při devastaci stromu a vraţdění Omatycayů. 

Vzhled krajiny se před bitvou změní. Vody při přeletech jsou rozbouřené. Záběry 

kamery se zaměřují jen na zničené části přírody. Záměrně se autor v těchto scénách 

snaţí vyvolat znechucení a vzpouru v divákovi. Vzpouru, kterou představuje 

shromaţďování Na´viů po velením Toruk Macta. 

Závěrečná bitva je strhujícím vizuálním záţitkem hlavně díky přítomnosti 3D 

simulakrů. Střetnou se v ní dva světy a dva způsoby boje. Armáda je vyzbrojena 

nejmodernější technologií. Na´viové mají na své straně přírodu. Divák má moţnost 

sledovat sérii aţ neuvěřitelných situací a válečné schopnosti bojujících. Ale jak to 

military science fiction bývá, moderní technologie neznamená jistotu vítězství. Bitva 

skončí aţ s posledním výdechem plukovníka Quaritche, který se nechce vzdát, kdyţ je 

jasné, ţe nevyhraje. Jeho postava se ani vzdát nemůţe, protoţe tenhle projev zbabělosti 

by nekorespondoval s jeho charakterem. 

Jake Sully je hrdinou, jemuţ se díky tělu Avatara znásobily lidské schopnosti. Charakter 

jeho postavy se vyvíjí. V závěru filmu dostane moţnost převzít vládu a zničit veškeré 

lidské zlořády na Pandoře. On si zvolí cestu superhrdiny a ţivé je pošle zpět na planetu 

Zemi, bez moţnosti návratu. 

Poslední scénou je obřad, kdy se Jake definitivně vzdává svého lidského těla za pomoci 

Eywy. Záběr na Jakeovi otevřené oči je znakem úspěšné transformace. Ale také 

moţnosti, ţe se film dočká pokračování. 

 

                                                 
25 Viz. jazykový rozbor filmu. 
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ZÁVĚR 

 

Velkofilm Avatar přinesl do kin nový trend v podobě 3D simulakrů prostorového 

představování reality. Pro funkčnost této formy musely být přizpůsobeny a 

zjednodušeny zbylé filmové kódy a prvky, protoţe divák zde má poprvé moţnost 

pracovat s takto vytvořeným sémioprostorem. Ve své práci jsem se snaţila ukázat, jak 

tento nový fenomén vyuţívá jiţ úspěšných filmových prototypů, archetypů a mýtů. 

Celou jednu podkapitolu jsem věnovala právě rozpoznávání intertextovým odkazům, 

které, jak jsem zjistila, přesahují dějovou linii a objevují se i v hudebních, řečových a 

obrazových částech filmu. 

Hudební část Avataru je kombinací melodií a autentických ruchů z prostředí, které 

prakticky neutichají. Motiv doprovodných zvuků je nejsilnější v přírodních a bojových 

scénách. Autoři se soustředili na přiřazení známých zvuků k obrazům fauny a flory 

z mimozemské planety a novým technologiím. Čímţ docílili jejich jednoznačnost a 

snadnějšího sţití diváka s nově vytvořeným sémioprostorem. Pronikavost těchto 

autentických zvuků tudíţ má zásadní význam pro vytvoření lokality, jejíţ signaturou je 

„tón prostoru“, vycházející z času dozvuku a harmonie tohoto prostředí. 

Hudební doprovod filmu se zde vyznačuje svojí archetypální jednoduchostí a 

srozumitelností. Nevyskytují se zde ţádné předem existující písně, jejichţ název nebo 

text by měl konotační význam. Ústřední melodií je instrumentální část písně „I see 

you“, která se objevuje v průběhu celého filmu a je znakem pro postupné a úspěšné 

prozření hlavního hrdiny.  

Orchestrální melodie pouze dokreslují záběry. Autoři zde vyuţili jasného hudebního 

rozlišení mezi záběry lidí s jejich futuristickou technologií a přírody s domorodými 

Na´vii. Kontrast hlavních motivů houslí a bubnů symbolizuje mytologické rozdíly mezi 

bělošskými kolonizátory a domorodými divochy. 

Jak jsem jiţ zmínila v kapitole o hudebním rozboru filmu, v Avataru není vytvořený 

sémioprostor s nulovým hudebním znakem neboli tichem. Tato zvuková a hudební 

naplněnost podporuje skutečnost vytvořené virtuální reality, jelikoţ tím naplňuje 

divákovo očekávání.  

Jazyková semióza ve filmu dodává příběhu na jednoznačnosti a za pomoci zvoleného 

stylu mluvy a tropů dokresluje archetypálnost postav. Jediná postava Jakea Sullyho se 

vyvíjí a s ní se mění i její způsob vyjadřování. Zde je vyuţito stejného znaku jako u 

filmu Tanec s vlky, kdy hlavní postava změnu svého postoje dává najevo nejen změnou 

oblékání, ale i gesty a jazykem signifikantními pro domorodý kmen. 

Film zde pracuje s ikonickými znaky vojáků, vědců a domorodců zaloţených na 

společensky sdílených představách. Charaktery postav s jím přiřazenou řečí zůstávají po 

dobu celého příběhu konstantní. Coţ divákovi skýtá moţnost identifikace s předem 

vytvořenými mýty a snadnou orientaci v naraci. Autoři proto vyuţili moţnosti 

inspirovat se v jiţ existujících prototypních příbězích, z kterých vytvořili 

mainstreamově zaměřený děj filmu. 

Narace předkládá mytologické pojetí souboje dobra a zla. Pro jednoznačnost obou 

zastupujících skupin autoři vyuţili kontrastního srovnání záběrů zničené a harmonické 
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přírody, stylu boje lidí a domorodců, střídání hudebního znaku houslí a bubnů, stylem 

řeči členů zastupujících zlo a dobro. 

Ekologický námět příběhu je doplněn propracovaností obrazů přírody, která byla 

vytvořena na základě reálných předloh nalezených v Amazonii. Na Pandoře jsou však 

všechny přírodní zákonitosti zdůrazněny v obrazové části filmu, kdy propojení 

jednotlivých organismů je přímo viditelné. V souboji přírody s technologií a 

drancováním zde vyhraje příroda, čímţ dochází k poníţení technologické vyspělosti. 

Avatar touto bitvou vyzdvihuje důleţitost panenské krajiny a navrhuje novou naději 

v moţnost ji zachovat, coţ je pro diváky něco nového. Většina jiţ funkčních mýtu je 

v tomto ohledu skeptičtější. 

Velkofilm Avatar představuje unikátní projev sémiózy, který je zaloţený na konstrukci 

ověřených mytologických postupů do jediné narace. Čímţ dokázal, ţe v dnešní době se 

scénáristé nemusí trápit sloţitými konstrukcemi a vymýšlením nových příběhů, aby měl 

film úspěch u mainstreamového publika. Důkazem je i nástup vlny nově zpracovaných 

starých filmů a převedených do 3D kvality. James Cameron se díky svému úspěchu 

pustil do transformace svého momentálně druhého nejúspěšnějšího velkofilmu Titanic a 

druhého dílu Avatara. Otázkou je, jak dlouho vydrţí publikum obdivovat 3D efekty, 

kterými jsou nyní primárně zahlcováni a zatouţí opět i po kvalitní „nové“ dějové linii. 
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Summary 

High-budget movie Avatar has brought a new trend in cinema as a 3D simulacra of 

spatial presenting of reality. For functionality of this form had to be adapted and 

simplified the remaining codes and elements of the movie, because the viewer here has 

his first opportunity to work with this way created semiotic space. In my work, I tried to 

show, how this new phenomenon already uses the successful prototypes, archetypes and 

myths from older movies. An entire one sub-chapter I pursued to recognition of intertext 

links, that, as I found out, beyond the storyline and appear in music, speech and visual 

parts of movie. 

The musical part of Avatar is a combination of melodies and authentic sound effects 

from the environment that practically never stop. Stridency of these authentic sounds is 

essential for creating the lokality, whose signature is "tone of space" based on the time 

of repercussion and the harmony of the environment. Language semiosis in the movie 

adds to the uniqueness of the story and using the chosen style of the language and 

tropics, illustrates archetype of characters. Narration submit the mythological concept of 

figt between good and evil. Eco-friendly theme of the story is supplemented by well 

Works-out images of nature, that was creation based on real patterns, found in the 

Amazon primeval forest. In the battle of nature against technology and plundering, here 

wins nature, which leads to humiliation of technological advancement. 

High-budget movie Avatar is a unique manifestation of semiosis, which is based on 

construction of certified mythological approach into a single narration. Which proved 

that nowadays writers doesn´t need to worry about complex structures and inventing 

new stories to the movie for success with mainstream audiences. The proof is also the 

commencement of a new wave of old film processed and transferred to the 3D quality. 

James Cameron, due to his success began to transform his currently the second most 

successful blockbuster Titanic and the second sequel of Avatar. The question is, how 

long the audience admire the 3D effects, which are now primarily overloaded and desire 

for quality and "new" story line again. 
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