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1 ÚVOD
Určujícím podnětem pro vznik této bakalářské práce je zkušenost s tvorbou a
volnočasovým vzděláváním v oblasti multimédií a audiovizuální kultury. Smyslem práce
je přispět ke zvýšení informovanosti hlavně studentů, ale i pedagogů, kteří se chtějí
audiovizuálně vzdělávat. Tato práce se bude zaměřovat jak na tvůrce díla, pro nějž jsou
důležité obecně používané principy tvorby, tak na teoretika díla. Primárním cílem práce
je prozkoumat problematiku a popsat hlouběji tvorbu audiovizuálního díla od přípravy až
po konečnou fázi její výroby v rámci školních institucí. Z výše zmíněného vyplývá, že se
práce nechce pokoušet o mediální ani jakoukoliv jinou analýzu audiovizuálního díla.
Jaký je současný stav vzdělávání v oblasti multimédií, audiovizuální kultury nebo
interpretace pohyblivého obrazu? Na tuto oblast je kladen čím dál větší význam. Zájem o
multimédia se přesouvá i na akademická pole, jsou součástí vysokoškolského studia v
oblasti praktické i teoretické. Rovněž se začíná rozšiřovat na střední i základní školy.
Bakalářská práce chce přiblížit esteticko-výchovný proces tvorby audiovizuálního díla ve
výuce.
V oblasti multimédií od devadesátých let je dostupná literatura výhradně ze zahraničních
zdrojů. Práce předpokládá, že není věnována dostatečná pozornost literatuře o tvorbě
audiovizuálního díla v podmínkách vzdělávacích institucí. Jednou z mála obdobně
zaměřenou a motivovanou literaturou, která se však věnuje více konkrétním programům
animací v Národní galerii, je publikace ICT a současné umění ve výuce – inspirace pro
pedagogy výtvarné, hudební a mediální výchovy. 1 Práce se snaží celkově překlenout
nedostatek domácí literatury, která by se věnovala širšímu propojení teorie nových médií
tím, že by jej dávala do vztahu s pedagogickým potenciálem. Rovněž hledání metodologie
pro práci s pohyblivým obrazem je pro nás výzvou. Dále chybí autoři, kteří by se zajímali
o audiovizuální tvorbu jako takovou, její obecnou metodiku a strukturu audiovizuálních
děl. Následující autoři se zajímali jen o jednotlivé obory audiovize a jejich jednotlivé
pracovní úkony. Ivo Bláha se věnuje ve svých skriptech zvukové dramaturgii 2, Jaromír
Kallista produkci3 a Josef Valušiak střihové skladbě. Josef Valušiak uvádí, že skripta jsou
CHOCHOLOVÁ, L., ŠKALOUDOVÁ, B., ŠTŮLOVÁ VOBOŘILOVÁ, L. ICT a současné umění ve výuce – inspirace
pro pedagogy výtvarné, hudební a mediální výchovy. Praha: Národní galerie v Praze, 2008. 156 s. ISBN 97880-7035-378-3
2 BLÁHA, I. Základy zvukové dramaturgie ve filmu a televizi. 2. Vyd. Praha: Akademie múzických umění v
Praze, 1987. 88 s.
3KALLISTA, J. Filmová produkce. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010.
1
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pouze pokusem o přehledné uspořádání elementárních poznatků roztroušených porůznu
v nespecializované odborné literatuře.4
Tato práce se věnuje kreativní tvorbě audiovizuálního díla v podmínkách vzdělávacích
institucí. V kapitolách 1-3 nás práce seznamuje s teoretickým základem v oblasti
audiovizuální tvorby, dále si práce klade otázku jak s médii a audiovizí pracujeme ve
výuce v České republice. Kapitola 4 se zabývá specifiky tvorby a kapitola 5 tradičními i
současnými přístupy v tvorbě audiovizuálních děl, analyzuje jednotlivé druhy
audiovizuálních děl. Kapitola 6 se věnuje audiovizuálním žánrům, kapitola 7
charakteristikám audiovizuálních děl, které formují audiovizuální díla. Dále se práce
zaměřuje na procesní fáze tvorby audiovizuálního díla a jejich specifika v kapitole8.
Kapitola 9 se soustředí na vybrané druhy audiovizuálních děl, a to na hraný film,
dokumentární film a videoklip. Těmto vybraným druhům jsou vytvořeny metodiky
v podmínkách vzdělávacích institucí. Tato práce je shrnuta a zhodnocena v kapitole 10.

1.1 CÍLE PRÁCE
Hlavním cílem práce je prozkoumat, zda je možné vytvořit metodiku tvorby
audiovizuálního díla v rámci školních institucí. Pokud ano, práce tuto metodiku vytvoří
pro vybrané druhy audiovizuálních děl.
Pro dosažení cílů práce je zapotřebí podrobně prozkoumat terminologickou oblast,
specifika tvorby audiovizuálních děl v podmínkách vzdělávacích institucí, zaměřit se na
jednotlivé druhy audiovizuální tvorby, audiovizuální žánry, jejich charakteristiky a
jednotlivé procesní fáze tvorby audiovizuálních děl.

VALUŠIAK, J. Základy střihové skladby. 1. vyd. Praha: Nakladatelství AMU, 2005. 143 s.
ISBN 80-7331-039-2
4
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2 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ
Ateliér neboli studio je uzavřený prostor vybavený potřebnou technikou, kulisami a
rekvizitami, kde se audiovizuální dílo může natáčet.
Audiovize je obor zabývající se záznamem uměleckého audiovizuálního díla, jeho
uchováním a reprodukcí.
Audiovizuální dílo sestává z řady zaznamenaných spolu souvisejících obrazů, ať již
doprovázených zvukem či nikoli, vnímatelných i sluchem, pokud je určeno k veřejnému
šíření pomocí technického zařízení.5
Audiovizuální tvorba se zabývá tvorbou audiovizuálních děl v oborech produkce,
scenáristika, režie, kamera, střihová a zvuková skladba.6
Blue/green screen (modré/ zelené plátno) je trikový postup využívající principu
pohyblivé masky. Hereckou akci, nasnímanou na vysoce reflexním modrém nebo zeleném
pozadí, je pak možné doplnit libovolným, zvlášť natočeným pozadím.7
Dekorace jsou v ateliéru postavené kulisy, které vytvářejí iluzi reálného prostředí.
Exteriér je druh scény odehrávající se vně budovy.8
Formát je standardizovaný poměr šířky a výšky promítaného obrazu.
Interiér je druh scény odehrávající se uvnitř budovy nebo v ateliéru.9
Kameraman je fyzická osoba, která odpovídá za obrazovou stránku filmu a jeho
technickou kvalitu. Nemusí obsluhovat kameru a rozžíhat světlo, tyto aktivity provádějí
členové kameramanova týmu pod jeho vedením. Jsou mu tedy podřízeni ostřiči a švenkři
a osvětlovači.
Lokace je místo, kde se audiovizuální dílo plánuje natáčet nebo se na něm natáčí.
Laterna magika je jednoduchý přístroj na promítání filmu (diapozitivu).

5Zákon

č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a
doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů.
6 FMK. Audiovizuální tvorba. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. [online]. [cit. 17. listopadu 2013].
Dostupné na www: http://www.utb.cz/fmk/struktura/audiovizualni-tvorba
7KUPŚĆ, J. Malé dějiny filmu. Praha: Cinemax, 1999. 387 s. ISBN 80-85933-33-0
8Ibid.
9Ibid.
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Mediální výchova zahrnuje poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a
prací s médii.10
Mistr zvuku/ zvukař je fyzická osoba, která je odpovědná za výsledný zvuk
audiovizuálního díla a jeho technickou kvalitu. Je mu podřízen mikrofonista, asistent
zvuku. Ti mu pomáhají nasnímat kontaktní zvuk, zajistit techniku atd.
Motiv je předmět nebo zvuk, který se objevuje v audiovizuálním díle a má svou symboliku,
význam.
Multimédia jsou oblast informačních a komunikačních technologií, která jsou
charakteristická sloučením audiovizuálních technických prostředků s počítači či dalšími
zařízeními. Multimédia jsou tedy kombinací forem obsahu textu, audia, obrázků, animace,
videa a interaktivity.11
Multimediální systém označuje souhrn technických prostředků (např. osobní počítač,
zvuková karta, grafická karta nebo videokarta, kamera, mechanika CD-ROM nebo DVD,
příslušný obslužný software a další), který je vhodný pro interaktivní audiovizuální
prezentaci.12
Multimediální tvorba se věnuje činnostem související s webdesignem, 2D a 3D grafikou,
statickými i pohyblivými digitálními záznamy, tj. ovládání technologických postupů
tvorby multimediálních děl, používání nových technologií, programů, technických
zařízení pro tvorbu 2D a 3D grafiky, zpracování audio a videozáznamů.13
Obraz je dílčí část audiovizuálního díla odehrávající se na jednom místě v jeden čas.
Polyekrán je princip projekce několika souběžných obrazů. Termín je specificky české
kompozitum složené ze dvou cizích slov – řeckého „poly" (více) a francouzského „ecran"
(plátno).14

10JIRÁK, J.,

WOLÁK, R. Mediální gramotnosti: nový rozměr vzdělání. České Budějovice: Radioservis, a.s., 2007.
ISBN 978-80-86212-58-6
11 DOSTÁL, J. Multimediální, hypertextové a hypermediální učební pomůcky - trend soudobého vzdělávání.
Časopis pro technickou a informační výchovu. Ročník 1, Číslo 2. Olomouc: Univerzita Palackého. 2009.18 23. s ISSN 1803-537X.
12Ibid.
13INFOABSOLVENT. Multimediální tvorba. Praha: Národní ústav pro vzdělání. [online]. [cit. 26. října 2013].
http://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/8241M17
14 PAF. Polyekran a živá animace. Olomouc: Přehlídka animovaného filmu. [online]. [cit. 26. října 2013].
Dostupné na www:http://www.pifpaf.cz/cs/polyekran-a-ziva-animace
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Producent je fyzická nebo právnická osoba, která na svůj účet zajistí proces výroby a
uvádění filmu a která převezme odpovědnost za jeho dokončení. Je držitelem vlastnického
práva k filmu.15
Reál je druh scény, která nebyla natočena v ateliéru. Byla natočena v reálném prostředí.16
Rekvizita je předmět, který účinkuje v audiovizuálním díle, přichází do styku s hercem a
rozvíjí jeho hereckou akci.
Režisér je fyzická osoba, která spolu s vedoucím produkce řídí a organizuje chod filmu dle
svého pojetí, dle dohodnuté koncepce. Vede a organizuje jednotlivé složky štábu a herce,
aby výsledné dílo vyznívalo v jeho plánovaný záměr.
Rozzáběrování je proces, při kterém se jednotlivé scény literárního scénáře rozdělují do
jednotlivých záběrů a jejich velikostí.
Scéna je buď prostor v dekoraci, nebo reálu, kde se natáčí herecká akce nebo dramatický
děj odehrávající se v jednotném čase.
Stabilizace obrazu je řada různých technik zaměřených na zvýšení stability obrazu.17
Střihač je fyzická osoba, která je odpovědná za střihovou skladbu audiovizuálního díla. Je
mu podřízen asistent střihu, který dosazuje kontaktní zvuk, třídí a označuje již natočené
záběry. Dále je mu podřízen technik, který se stará o technickou připravenost střižny.
Štáb je organizační útvar osob, který je založen za účelem tvorby audiovizuálního díla.
Teaser je formou propagace filmového díla. Prezentuje část filmového díla v krátkém
čase, jeho účel je zaujmout diváky (většinou stopáž do minuty).
Téma je obecně vyjádřená idea tvůrce, formulovaná na základě konkrétního pozorování
a prožitku látky z hlediska určité umělecké formy.

18

Je tedy hlavní myšlenka

audiovizuálního díla většinou formovaná jednou krátkou větou.
Trailer, česky upoutávka, představuje jednu z nejstarších forem propagace filmového
díla. Je prezentace audiovizuálního díla v krátkém čase (v řádu minut), ukazuje aspoň část
děje.
15Zákon

č. 121/2000 Sb., o právu autorském
J. Malé dějiny filmu. Praha: Cinemax, 1999. 387 s. ISBN 80-85933-33-0
17EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE. Stabilizace obrazu. St. Petersburg (Florida): Wikimedia
Foundation. [online]. [cit. 8. listopadu 2013]. Dostupné na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stabilizace_obrazu
18ADLER, R. Cesta k filmovému dokumentu. Praha: AMU v Praze. 2001. 90 s. ISBN 80-85883-72-4
16KUPŚĆ,

13

Výkonný producent nebo-li „výrobce“ je fyzická nebo právnická osoba, která má na
starosti technickou stránku výroby filmu. Někdy se používá název vedoucí produkce.
Výpravné složky jsou složky audiovizuálního díla, které pomáhají k zajištění pomocných
prací k natáčení jako jsou např. příprava kostýmů, zařízení dekorací, přípravné práce.
Záběr je nejmenší úsek filmového děje, zachycuje souvislou akci za nepřerušeného chodu
kamery.19
Zvuková stopa je záznam zvuku na magnetickém nebo optickém nosiči.20

19
20

KUPŚĆ, J. Malé dějiny filmu. Praha: Cinemax, 1999. 387 s. ISBN 80-85933-33-0
Ibid.
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3 AUDIOVIZE
Tato práce se především věnuje termínu audiovize, který zahrnuje velké spektrum médií,
která pracují se zvukem a obrazem a zaznamenávají je v čase. Problematikou pojmu
audiovize se hlavně zabývá teoretik James Monaco, když rozebírá vztahy mezi kinem,
kinematografií a filmem. Dále zdůrazňuje termín audiovizuální dílo. „Audiovizuální dílo se
stává z řady zaznamenaných spolu souvisejících obrazů, ať již doprovázených zvukem či
nikoli, vnímatelných i sluchem, pokud je určeno k veřejnému šíření pomocí technického
zařízení.“21
Filmový teoretik James Monaco volá po novém termínu, který by označoval obecnou
produkci audiovizuální komunikace a zábavy. „Ať už je tato nepojmenovaná, ale vším
prostupující forma natáčená na filmovou surovinu nebo magnetickou pásku či disk,
analogově nebo digitálně; ať už je distribuována v kinosálech, veřejném vysíláním nebo jen
pro předplatitele, kabelem, satelitem, na discích nebo videokazetách – náš základní prožitek
zůstává stejný. Takže jakmile mluvíme o kinu/filmu/kinematografii, obvykle máme na mysli
všechny tyto nejrůznější mediální formy“.22

3.1 AUDIOVIZE A VÝCHOVA
Při zpracování této podkapitoly si práce pokládá zásadní otázku: „Jak s audiovizuální
tvorbou pracujeme ve výuce v rámci mediální výchovy?“ Mediální problematika jako
rychle se vyvíjející obor se nutně odráží také v oblasti výchovně vzdělávací.
Mediální výchova patří mezi často diskutovaná pedagogická témata. V souvislosti se
změnou ve společnosti po roce 1989 se role médií a audiovizuální kultury v lidském životě
neobyčejně posílila. Od počátku 90. let vyšlo několik monografií zabývající se danou
problematikou. Mezi stěžejní literaturu patří kniha Jana Jiráka a Radima Woláka Mediální
gramotnost: nový rozměr vzdělání.23
Mediální výchova představuje tzv. mediální gramotnost. Pod tímto pojmem je třeba
rozumět schopnost rozumět médiím a způsobu, jakým podávají informace, umět kriticky
vyhodnocovat informace zprostředkované médii, ale i schopnost média užívat ke své

21Zákon

č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a
doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů.
22 MONACO J. Jak číst film. Praha: Albatros, 2004. ISBN 80-00-01410-6.
23 JIRÁK, J., WOLÁK, R. Mediální gramotnosti: nový rozměr vzdělání. České Budějovice: Radioservis, a.s., 2007.
ISBN 978-80-86212-58-6
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potřebě nebo tvůrčím způsobem zpracovávat. Mediální výchova je již několik let jednou z
oblastí zájmu Evropské unie. K jejímu tématu bylo v minulosti přijato několik právních
předpisů na návrh Evropské komise, která takovému vzdělávání přikládá zvláštní
význam. V návaznosti na ně zřídila Evropská komise expertní skupinu k mediální
výchově, které se účastní zástupci všech členských států a států Evropského
hospodářského prostoru.24
Z hlediska školské reformy, která v současnosti v českém základním i středním školství
probíhá, mají určující roli rámcové vzdělávací programy (RVP). Představují základní
školský dokument, standard požadavků kladených na jednotlivé stupně škol a jejich
pedagogy, kterým předepisují kmenové učivo, jež by žáci a studenti měli zvládnout, ale
zachovávají přitom relativní volnost v procesu výběru látky. Rámcový vzdělávací program
základního i středního vzdělávání vychází ze strategie posilování klíčových kompetencí
žáka, jejich provázaností se vzdělávacím obsahem a uplatněním získaných vědomostí a
dovedností v praktickém životě. Vychází z cílů celoživotního vzdělávání, podporuje
pedagogickou autonomii školy, profesní odpovědnost učitele za výsledek vzdělávání a
formuluje očekávanou úroveň vzdělání pro všechny absolventy jednotlivých typů škol.
Umožňuje zohledňovat individuální vzdělávací potřeby žáků, individualizaci a
diferenciaci výuky, nabízet širší spektrum volitelných předmětů, co nejdéle zachovat
přirozené heterogenní skupiny žáků a eliminovat důvody pro vyčleňování odlišných žáků
do speciálních tříd a škol.25
V Rámcově vzdělávacím programu je mediální výchova jedním z průřezových témat pro
základní školy a gymnázia. Požadavek na zavedení audiovizuální tvorby do výchovy a
vzdělávání se datuje od 40. a 50. let minulého století a nikdy nebyl dotažen do konce po
organizační, ekonomické ani didaktické stránce.26Audiovizuální díla byly a jsou stále na
okraji jako doplněk povinného předmětu český jazyk a literatura nebo estetické výchovy
na středních školách.

MKČR. Mediální a filmová výchova. [online]. [cit. 17. listopadu 2013]. Dostupné na www:
http://www.mkcr.cz/cz/media-a-audiovize/vychova/filmova-vychova-86963/
25 MŠMT. Rámcové vzdělávací programy. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze. [online]. [cit. 15.
dubna 2012]. Dostupné na www: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolskareforma/ramcove-vzdelavaciprogramy
26JIRÁK, J., WOLÁK, R. Mediální gramotnosti: nový rozměr vzdělání. České Budějovice: Radioservis, a.s., 2007.
ISBN 978-80-86212-58-6
24
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Studium audiovizuální tvorby se pozvolna začíná objevovat již na středních školách,
především

na

uměleckoprůmyslových.

Takovou

školou

je

například

Střední

uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti. V roce 2010 byl založen a otevřen nový
obor Multimediální tvorba. Obor klade důraz na rozvoj výtvarně-praktických dovedností
v oblasti grafického designu, vizuální reklamy, obalového designu, 3D grafiky, klasické a
digitální animace, digitální fotografie a web designu audiovizuální tvorby. Studenti tohoto
oboru jsou vedeni k samostatnému tvůrčímu přístupu a mají vztah ke všem formám
výtvarného umění, orientují se především v oblastech multimediální a reklamní tvorby.27
Další školou je např. Střední škola sdělovací techniky v Praze. Ta nabízí absolventům
základních škol dva studijní obory, které připravují studenty na uplatnění ve všech
oblastech přenosu informací, rozhlasové, filmové a televizní tvorby a pro další studium na
vysokých školách. Tyto obory jsou Komunikace a multimédia, Filmová a televizní tvorba.28
Objevuje se větší poptávka po nových předmětech zabývající se audiovizuální tvorbou.
Mnohé fakulty vysokých škol otevírají nové obory, které se touto tvorbou zabývají. Tyto
studia se stávají součástí humanitního a kreativního vzdělávání na vysokých školách.
V současné době jsou v České republice dvě vysoké státní školy orientující se na
audiovizuální tvorbu. Pražská FAMU (Filmová a televizní fakulta akademie múzických
umění) a fakulta multimediálních komunikací na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
Audiovize je často součástí i technických, informatických studijních oborů vyšších
odborných škol a vysokých škol. Mezi konkrétní příklady patří studijní obor Web a
multimédia na fakultě informačních technologií Českého učení technického v Praze, obor
Multimédia v ekonomické praxi na fakultně informatiky a statistiky Vysoké školy
ekonomické v Praze, ale i obor Informační technologie na Pedagogické fakultě Univerzity
Karlovy.

SUPŠUH. Multimediální tvorba. Uherské Hradiště: Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště.
[online]. [cit. 25. května 2013]. Dostupné na www: http://www.supsuh.cz/doc/125/
28 SPŠST. Obory vzdělání. Praha: Střední průmyslová škola sdělovací techniky. [online]. [cit. 17. listopadu
2013]. Dostupné na www: http://www.panska.cz/obory-vzdelani
27
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4 SPECIFIKA

TVORBY AUDIOVIZUÁLNÍHO DÍLA V PODMÍNKÁCH VZDĚLÁVACÍCH

INSTITUCÍ

Zapojení praktických způsobů výuky se dnes již stává běžnou součástí soudobého
školství. Studenti i učitelé se postupně učí v rámci vyučovaní využívat technologie jak v
rámci konkrétních hodin (projektory, počítače), tak v mimoškolní přípravě studenta
(vytváření audiovizuálních projektů). Této mimoškolní přípravy studentů přibývá, proto
je důležité ji efektivně využít i při tvorbě audiovizuálních děl. Vzhledem k náročnosti
mimoškolní přípravy tvorby audiovizuálního díla studenty, je zapotřebí odborný dohled
pedagoga. Především se jedná o koordinaci studentů po dobu celého procesu od jejich
výběru druhu audiovizuálního díla, přípravy, natáčení až po dokončování díla a jeho
předání pedagogovi. Pedagog studenty motivuje k dokončení díla. Součástí motivace
studentů je jejich závěrečné ohodnocení. Pedagog dává studentům dostatek času na
tvorbu díla. Tímto obdobím plnění audiovizuálního projektu je celý školní rok nebo
půlrok. Pedagog také může určit dílčí data plnění jednotlivých kroků tvorby (literární
scénář, technický scénář, zajištění herců a lokace, střih) tak, aby rozmístil práci studentů
na projektu po celém období plnění. Je také vhodné, aby pedagog určil konečnou stopáž
audiovizuálního díla. Doporučená délka díla je 4 – 10 minut za půl roku.
Cílovou skupinou této metodiky jsou studenti středních odborných škol se zaměřením na
audiovizuální vzdělávání či studenti jiných školních institucí s pokročilou znalostí
audiovizuální tvorby.
Školní instituce by měla technicky zajistit realizovatelnost audiovizuálních projektů žáků.
Studentům by měla půjčovat techniku (kamera, mikrofon) na natáčení, dovolit využití
školních prostor pro natáčení, měla by umožnit studentům dokončovat jejich projekty na
školních počítačích plně softwarově vybavených (střihačské programy, programy na
úpravu zvuku).
Tento studijní způsob tvorby audiovizuálních děl se liší od profesionálního v několika
bodech:


Studentský štáb obsahuje jen několik studentů, kteří si navzájem musí vypomáhat
a tvořit více štábních rolí.



Studenti musí napsat scénář, který lze lehce natočit, je finančně a technicky
realizovatelný.
18



Přípravné a dokončovací období v rámci školních institucí je výrazně kratší.



Sestavování rozpočtu je při realizování studenty úplně odlišné od profesionální
tvorby. V praxi musí producent kalkulovat se všemi potencionálními příjmy a
výdaji již ve fázi tvorby literárního scénáře. Ve školním prostředí se tento rozpočet
vytváří až ve chvíli, kdy studenti vědí, kolik za co utratí.

Pedagogové by měli vést studenty ke způsobu tvorby audiovizuálních děl, který se
přibližuje profesionální praxi. Studenti jsou tak soustavně připravováni na svou budoucí
profesi.
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5 DRUHY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBY
Mezi hlavní oblasti audiovizuální tvorby patří hraný film, dokumentární a animovaný film,
videoklip. Mezi další oblast patří multimediální tvorba. Multimediální tvorba je speciální
druh tvorby procházející v současnosti největším vývojem, proto chybí přesná definice
(zařazení). Lze do ní obecně zařadit vše od víceplátnových filmových prezentací, přes
polyekrán, laternu magiku až po dnešní počítačově vytvořené multimediální prezentace.
V pojetí dnešní praxe, multimediální tvorba zahrnuje podklady obrazu, zvuku a grafiky,
které jsou dále trikově a případně barevně upravovány a syntetickým způsobem
počítačově zpracovávány do konečného výsledku (významu). Při výrobě je podmínkou
znát přesnou technickou specifikaci pro zhotovení podkladů, přesný postup (technologii)
dalšího zpracování a konečný záměr. Lze natočit ověřovací zkoušku, pokud to finanční a
časové podmínky umožňují. Bez jistoty o postupu zpracování a výsledku je nutná přesná
dohoda tvůrců s produkcí, není obvykle možné stanovit harmonogram, pracnost, náklady
a zaručit konečný výsledek.29V následujících podkapitolách jsou přiblíženy výše zmíněné
hlavní oblasti audiovizuální tvorby.

5.1 HRANÝ FILM
Hraný film je druh filmové tvorby zahrnující filmová díla, ve kterých jsou hlavními
prostředky realizace záměru zejména hra herců, stylizovaná kompozice zobrazeného
vyprávění podle literárního scénáře. Patří k vizuální tvorbě, kterou charakterizuje sujet s
plány děje, prostředí, postav, popřípadě vypravěče. Od svého vzniku se vzájemně
ovlivňuje s literaturou, divadlem, hudbou a výtvarným uměním, mimo jiné i přebíráním
vypravěčských a kompozičních principů, hereckých prostředků atd. Během doby si hraný
film vytvořil specifické prostředky vyprávění – střihovou skladbu, úspornost hereckého
projevu, dějovou zkratku atd. Realizuje se v řadě žánrů a v konkrétních zákonitostech
jejich poetiky. Z hlediska realizace je to výrobně nejobtížnější druh audiovizuální tvorby.
To však nemusí platit vždy. Často se stává, že se mohou jednotlivé druhy filmů (tzn. jejich
technologické postupy) i kombinovat. Pro realizaci hraného filmu se během doby
zobecnily výrobní postupy a pracovní náplň jednotlivých etap, liší se – lépe řečeno spíše
zmnožují a prolínají se vlivem použití nových (převážně digitálních) technologií.30

29KALLISTA,

J. Filmová produkce. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010.

30Ibid.
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5.2 DOKUMENTÁRNÍ FILM
Podle definice je to každé filmové vyjádření skutečnosti se záměrem působit na rozum a
cit diváka za pomoci faktů nebo jejich poctivé a přesné rekonstrukce, tak aby byly vědomě
zvyšovány a rozšiřovány lidské vědomosti a pravdivě vyloženy problémy a jejich řešení
v oboru společenském, sociálním, kulturním, ekologickém či hospodářském. Jakkoliv se
nám zdá tato definice archaická, je po bližším prozkoumání hluboce pravdivá. Dokument
není publicistika, a to ani investigativní. (Filmové zpravodajství – týdeníky – dnes
nahrazuje mnohem aktuálněji televizní publicistika). Dokument je výpověď o době a jako
taková má trvalou hodnotu a širší platnost, i když často (a to v těch lepších případech) jde
o výpověď autorskou. Co se týče výrobní náročnosti, pohybuje se od jednoduchého
natáčení s malým základním štábem v krátkém časovém údobí, podle jednoduché osnovy
postavené na výpovědích zúčastněných či svědků, až po náročnou rekonstrukci s přesně
definovaným scénářem, jehož pracnost odpovídá pracnosti hranému filmu. 31 Mezi
nejběžnější druhy dokumentu patří:


hraný, polohraný, stylizovaný,



časosběrný,



medailon, portrét,



reportáž,



filmová esej (tíhne k estetickému efektu),



sociální (odhaluje a popisuje situace, které považuje za nepřípustné),



politický, kulturní,



etnografický/ sociologický (popisuje společenské podmínky podle platné definice
ve společenských vědách, klade si za cíl vědecký záběr),



angažovaný (veřejně vyhlašuje své názory a snaží se přesvědčit),



intervenční (idea zobrazit militantní hnutí, tím že se mu ukáže jeho vlastní obraz).

5.3 ANIMOVANÝ FILM
Animovaný film je obecně charakterizován jako souvislá řada postupně snímaných fází
kresby, loutky, neživých i živých předmětů, jejichž poloha a tvar se mění mezi
jednotlivými okénky filmu, ale iluzi plynulého pohybu lze vidět až při projekci.
Zobrazovaná akce podléhá zcela záměrům autorů a realizátorů snímku. Na rozdíl od

31KALLISTA,

J. Filmová produkce. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010.

21

reálného filmu (hraného a dokumentárního) animovaný film nepracuje s čistě
fotografickým záznamem skutečnosti a reálného pohybu, který se udál před objektivem
kamery, ale je naopak založen na přetlumočení skutečnosti výtvarným názorem, vlastní
tvůrčí koncepcí a pojetím reality i pohybu. Existuje i obecnější definice (soudobá), podle
které umění animace je vytváření pohyblivých obrazů všemi způsoby s výjimkou živé
akce. Tato definice v obecnosti zachycuje vše od kresby přímo do filmového políčka až po
počítačovou animaci. Podle ortodoxních výrobních postupů se animovaný film dělí na:


kreslený,



loutkový,



dále na animaci předmětů,



pixelaci (animaci živého člověka),



počítačovou animaci.32

5.4 VIDEOKLIP
Videoklip je krátká audiovizuální forma, kde hudba je doprovázena obrazem. Obrazy
mohou být sestaveny do rytmu hudby. Obrazová složka je vytvářena podle textu písně,
rytmu a žánru. Má vztah k písni, která ji doprovází. Využívá obvyklé filmové techniky,
pohyby kamery, rychlý střih a triky. Častými motivy videoklipu jsou taneční prvky,
zobrazení zpěváka, kapely… Může jít o abstraktní film, slet obrázků bez děje, nebo příběh
herců, za které mluví doprovázená píseň. Práce se dále věnuje především videoklipu
s příběhem jako druh audiovizuálního díla.

32KALLISTA,

J. Filmová produkce. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010.

22

6 AUDIOVIZUÁLNÍ ŽÁNRY
Napětí je dáno vnitřními rozměry situace, jejím ústředním bodem je žánr. Napětí narůstá
v čase v průběhu příběhu a pracuje s časem. Co však vlastně filmové žánry jsou? Filmový
žánr můžeme chápat jako jistý soubor pravidel, která určitým způsobem tvarují
audiovizuální díla a podle jistých schémat je strukturují. Žánrový film není nic neměnného
nebo statického, pořád se vyvíjí, utváří své hranice. V průběhu desítek let trvání žánrů
dochází k jejich pozvolnému nebo i skokovému vývoji, k jejich mísení a vzájemnému
obohacování. Tyto žánry se navzájem doplňují, slučují a tvoří širokou paletu sledovanosti
a oblíbenosti.
Název žánru akční a dobrodružný film sám napovídá, hnacím motorem akčních filmů je
akce. Definice se zdá být jednoduchá, ale pravdou je, že akční film je nejspíše nejméně
čistý žánr. Prvky akčního filmu nacházíme i v jiných žánrových filmech a navíc můžeme
uvnitř samotného akčního filmu vydělit subžánry jako komediální akční film, policejní
akční film a spoustu dalších. Akci můžeme najít téměř v každém filmu. To, co dělá akční
film žánrem, je dynamická práce s kamerou, rychlý střih, hlavní hrdina je především
kladný, silný a odolný, příběh je lineární, jednoduchý. Dalším žánrem je horor, ten patří
mezi nejčistší žánry. Hororové filmy primárně pracují s prvky zla, tajemna a strachu z
neznámého. Působí na lidské emoce tak, aby v nás vyvolal strach, případně odpor.
Střihová skladba společně se zvukovou dramaturgií pomáhá budovat strach, napětí a
prostor. Žánrová pravidla a prvky detektivního filmu a krimi jsou nejvíce omezena a není
vhodné je měnit, nebo nedodržovat. Důležité jsou charaktery všech postav, obzvláště
vyšetřujícího detektiva a pachatele zločinu, které nám mohou leccos napovědět, nebo
vysvětlit.
Detektiv v detektivním příběhu je zkrátka hrdinou, ať už má jakékoliv libůstky a
slabůstky, hrdinou, jemuž divák fandí, protože podvědomě cítí, že jde o fikci, ať už literární
nebo filmovou, ale ani v této fikci není přípustné, aby zlo v podobě vraha nebo lupiče
uniklo spravedlnosti a nebylo potrestáno.33
Na podobném principu jako detektivky funguje i krimi, s tím rozdílem, že od začátku filmu
víme kdo je pachatelem zločinu a sledujeme pouze, jak a jestli bude dopaden. Thriller
můžeme považovat za subžánr kriminálního filmu, ale vzhledem k tomu, že můžeme v
NOVOTNÝ, D. J. Chcete psát scénář?. 2. doplněné vydání. [s.l.]. Praha: AMU v Praze, 2000. 174 s.
ISBN 80-85883-52-X
33
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rámci thrilleru samotného vyčlenit ještě spoustu dalších podskupin, například erotický,
politický, psychologický a podobně, sám o sobě přesahuje do mnoha jiných žánrových
skupin, ať už hororu nebo dobrodružného filmu a jeho pojetí je velmi široké, není jeho
definice tak jednoduchá. Thriller vyvolávají v divákovi pocity napětí, nadšení, strachu a
uvolnění. Příběh ve většině případů funguje na bázi hrdina a spiknutí proti němu, které
musí překonat. Hrdina thrilleru musí hlavně být psychiky odolný, tvrdý, odvážný,
rozhodný a většinou musí překonávat mnohem silnějšího protivníka. Komedie patří mezi
divácky oblíbený žánr. Je založen na komediálnosti situace, ve které se herci nacházejí
nebo přímo na komediálnosti herců. Vyčleňují se i další žánry jako western, muzikál atd.
Audiovizuální žánry se v současné době navzájem prolínají a jejich hranice se smazávají.
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7 CHARAKTERISTIKY AUDIOVIZUÁLNÍHO DÍLA
Charakteristiky jsou výsadou audiovizuálního díla. Do jisté míry ovládají a vedou způsob
divákova vnímání a uvažování o díle. Jsou velmi důležitým faktorem nejen audiovizuální
estetiky, jejichž pomocí divákovi sdělujeme pocity a myšlenky přesahující doslovný rámec
faktů a dějů, obsažených v obraze. Proto jsou zapotřebí zmínit v této práci. Mezi hlavní
charakteristiky patří: dramaturgická skladba, záběr a jeho velikosti, vazba záběrů,
kompozice, rakurs - sklon a pohyb kamery. Následuje podrobný přehled vybraných
charakteristik, které formují audiovizuální dílo.

7.1 DRAMATURGICKÁ SKLADBA
Dramaturgii filmu můžeme vytvářet několika způsoby. Mezi základní patří literární,
paralelní a retrospektivní skladba. Mezi další způsoby patří mozaiková montáž,
rapidmontáž.
Lineární skladba vyplývá z nejprostšího druhu vypravení, jež operuje jednotou děje a
často i jednotou místa a času. Je to skladba, která se řídí chronologií po sobě jdoucích dějů.
Lineární skladba, protiklad veškerých odboček, neustále se ptáme otázkou „a co dál?“.
Např. Sledujeme paní, která stojí se psíkem u cesty. Pečlivě se rozhlíží kolem, dává pokyn
pejskovi k pochodu. Našlapuje pomalými kroky, pejsek jí táhne a ohlíží se po paničce.
Tato skladba je nejprostší a nejčastější způsob, jak dobře vyprávět pomocí obrazů.
V paralelní skladbě jde o dva nebo několik motivů, které jsou na sebe závislé přímo nebo
nepřímo. Rozvíjejí postupně, přičemž se tyto motivy v obsahu filmu proplétají. Na konci
nebo začátku se tyto motivy mohou zcela střetnout. Tento typ skladby je oblíben v
dokumentárním, zejména publicistickém filmu, jenž v divákově vědomí stále zpřítomňuje
dvě řady argumentů. Spojení scén nemusí vyplývat z přísné dramaturgické závislosti. Jde
jen o to, aby současné vnímání několika motivů budilo u diváka nové dojmy, vzniklé jejich
střetem.
Při retrospektivní skladbě záběry a scény se odehrávají v přítomnosti, jsou spojené
s pohnutkami do minulosti. Slouží dramaturgickým rekonstrukcím a jsou dvojího typu.
První, dlouhý návrat do minulosti tvoří rámec vypravěčovi, který vypráví celý film v
minulém čase, vraceje se v přestávkách nebo se vůbec nevraceje do přítomného času.
Druhý je krátký návrat do minulosti navozuje atmosféru vzpomínek, čili narušuje
chronologii vyprávění. Návrat do minulosti může být jeden, ale také jich může být více.
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7.2 ZÁBĚR
Záběr je nejmenší dynamická jednotka filmu, část filmového pásu mezi dvěma nejbližšími
montážními spojeními. Velikost záběru je vzdálenost snímací kamery od hlavního
objektu, filmovaného v daném záběru. Tato vzdálenost určuje, jaké emocionální vyjádření
a ráz má daný záběr. Znázorňuje hlavní objekt celý nebo odříznutý rámem kamery tzn.
hlavní objekt nevidíme celý. Tento objekt má vztah k pozadí. Vidíme ho od naprostého
splývání předmětu s obrovskou masou kolem a ukázaným pozadí (velký celek) až k
úplnému vystrčení předmětu z jakéhokoli prostředí do popředí (detail). I když většinou
každému záběru odpovídá právě jedna velikost, vyskytují se záběry, které se buď
vzhledem k pohyblivému předmětu nebo k pohyblivé kameře mohou snímat v několika
velikostech. 34

7.2.1 VELIKOST ZÁBĚRU
Záběry dělíme podle velikosti, ustálilo se rozlišování těchto záběrů na velký celek, celek,
polocelek, americký plán, polodetail, detail a velký detail. Viz Obrázek 1- Velikost záběrů.
Ve velkém celku (VC) se postava se ztrácí v krajině, je drobná, záběr umožňuje divákovi
orientaci v prostředí, zobrazuje úplný obraz místa děje. Celek (C) ukazuje lidskou postavu
od paty po hlavu, postava má vztah k okolnímu prostředí, je kladen důraz na hereckou
akci, avšak pozadí je stále důležité, ale už není hlavní. Při polocelku (PC) je postava
ukázána celá, začíná zaujímat dominantní postavení pomocí gestikulace. V americkém
plánu (AP) neboli americkém záběru (AZ) je postava zobrazena pod kolena, je kladen větší
důraz na postavu, prostředí není důležité. V polodetailu (PD) je postava znázorněna od
pasu nahoru nebo dolů, velikost záběru zřetelně zachycuje hercovu mimiku, pozadí se
prakticky eliminuje. Detail (D) zobrazuje většinou lidskou tvář nebo jinou část lidského
těla, postava navazuje blízký kontakt s divákem, divák emočně proniká do akce. Velký
detail (VD) zobrazuje fragment lidské postavy nebo rekvizity, působí na emoce nebo
upozorňuje diváka na něco.
Volba velikosti pro daný záběr závisí samozřejmě na funkci, která je mu určena. Obecně
lze říci, že závisí především na roli člověka v daném záběru. Tam, kde má člověk
podřadnou roli, se používají širší záběry (VC, C, AP). Dynamická role vede k užití užšího
záběru (PC). Extenzívní, reflexivní role umožňuje vyloučit hercovo tělo a soustředit se na

34PLAŽEWSKI,
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jeho tvář (PD, D). To není však jediné kritérium. Tvůrce by se měl řídit při volbě záběru
tím, nakolik chce daným dějem napnout divákovu pozornost a další.35

Obrázek 1- Velikost záběrů

7.3 VAZBA ZÁBĚRŮ
Vazbu záběrů zajišťuje zachování jednoty prostoru, jednota atmosféry, rekvizit, kostýmů,
osvětlení a barev. Záběry určitého dějového úseku se v některých prvcích musí shodovat.
Podstatnou složku oné shodnosti tvoří zachování určitých jednot, jejichž většina je určena
ještě dříve, než se rozběhne kamera. Nazýváme je proto předsnímací jednoty.

7.3.1 PŘEDSNÍMACÍ JEDNOTY
Při zachování jednoty prostoru divák musí mít dojem, že oba záběry se odehrávají v témž
prostoru. Podstatou zachování jednoty je, aby oba záběry obsahovaly buď jeden
markantní společný prvek, nebo prvky typické pro dané prostředí nebo jednající postavy.
Podstatně může pomoci zvuk a osvětlení, které jsou ovšem důležité rovněž pro zachování
jednoty atmosféry. Jestliže v jednom záběru svítí slunce, nemůže v následujícím pršet, jeli v jednom záběru ulice rušná a přeplněná, nemůže být v následujícím poloprázdná. Se
zachováním charakteru prostoru souvisí jednota rekvizit. Odehrává-li se scéna v jednom
bytě, je pochopitelné, že obě místnosti budou nejen zařízeny v jednotném stylu
odpovídajícím vkusu majitele (moderně, ledabyle, přepychově), ale i s odpovídající
charakteristikou (chladná čistota, rodinný nepořádek, staromládenecká špína). Velice
podstatné je umístění nápadných „hrajících“ rekvizit (uspořádání stolu, u kterého sedí
herci), a zejména rekvizity, které mají herci v ruce: klobouk musí být v obou případech v
35PLAŽEWSKI,
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pravé ruce, kniha otevřená, sklenice plná, svíčka právě zapálená. Stejně důležitá je jednota
kostýmu. Herec, který v ateliéru vstupuje do haly, musí být oblečen stejně, jako když v
exteriéru otvíral dveře: stejné části oděvu, stejně promočené deštěm, stejné knoflíky
rozepnuté. Důležitá je jednota osvětleni. Nejmarkantněji se projevuje ve světelném
charakteru určité skupiny záběrů charakterizovaném součtem, rozložením, vzájemným
poměrem jasů a stínů. Odehrává-li se určitý obraz v jedné místnosti, pak musíme
charakter osvětlení (kontrastní, naopak tonální) zachovat v celé scéně, samozřejmě s
přihlédnutím k topografii dekorace (u okna je jiné osvětlení než za pecí). Totéž platí při
použití speciálních efektů jako svíce, plamen krbu, reflex ve vodě apod. Jejich intenzita se
mění se vzdáleností od osvětlovaného objektu, ale musí přicházet vždy z téhož směru.
Velice nepříjemně působí chyba ve směrování hlavního světla Má-li herec okno po své
levé straně, neměl by mít pravou tvář světlejší než levou. Střídáme-li detaily dvou
rozmlouvajících postav, musí mít jedna hlavní světlo zleva, druhá zprava, nebo je jedna
osvětlená zpředu, druhá stojí v protisvětle. V barevném filmu přibývá starost o zachování
barevné jednoty. Uvnitř jedné sekvence zpravidla zachováváme barevný charakter
určený např. poměrem barvy hlavní a doplňkové (zpravidla chladné a teplé), poměrem
základních barev ke kombinovaným a zejména barevnou dominantou. Snímáme-li třeba
postavu ve velkém celku uprostřed lánu obilí, je dominující barvou žlutá. V následujícím
záběru může být při změně ohniskové vzdálenosti objektivu pozadím pro polodetail keř
na mezi, dominující barvou se stala zelená a střih působí nepříjemně. Navíc zapůsobí
barevné doznění. Ožehavým problémem je správné zachycení barvy lidské pleti
(inkarnát) a pro střihovou skladbu je důležité, aby byla v celé sekvenci podána stejným
způsobem. Nesmíme zapomínat, že kromě barevného doznívání a postupného kontrastu
je ovlivňována i odrazy okolních předmětů (PD tváře nad modrým ubrusem má spodní
namodralé světlo). Zejména při natáčení v exteriéru se barvy prostředí a pleti mění v
závislosti na okolí, na osvětlení, na denní době poměrně v široké škále. K porušení
podmínek jednoty optického vyjádření dochází při použití objektivů, které deformují
snímané objekty, např. objektivů s velice krátkou ohniskovou vzdáleností, které zkreslují
vertikály i portréty. Deformace okamžitě takový záběr vydělí ze sledu ostatních. Taková
změna je opodstatněná např. při přechodu do subjektivního pohledu rozrušené osoby, do
vize apod. Ale i mimo tyto krajnosti může změna ohniskové délky nepříjemně ovlivnit
střih. Připomeňme si, že mění perspektivu, hloubku ostrosti, tedy i vztah objektu k
prostředí. Když se v dialogové scéně po prostřihu vrátíme na první osobu snímanou jiným
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objektivem (abychom dosáhli změny PC na D), zdá se nám, že „přiskočila“ k pozadí. V
těchto případech ovšem porušení návaznosti není tak markantní. Podstatněji vadí záměna
objektivů s různou kresbou, použití filtrů a zejména chybná expozice.36

7.3.2 PRAVIDLO OSY
Divákovu orientaci v prostoru, rekvizitách, osobách a vztazích nám zajišťuje pravidlo osy.
V nejjednodušším příkladě na Obrázek 2- Pravidlo osy vidíme dialog dvou osob. Osou
rozumíme směr jejich vzájemného pohledu a pravidlo osy říká, že všechny záběry jejich
rozhovoru mají být natáčeny z prostoru na jedné straně této osy, tedy osoba A se divá
vždy zleva doprava, osoba B naopak. Optická osa objektivu může pochopitelně svírat s
osou libovolný úhel. Je-li ostrý, blížíme se k čelnímu záběru (ev. přes rameno partnera),
blíží-li se k úhlu pravému, vidíme profil. Pro vzájemný kontakt obou osob je však důležité,
aby úhly, které tvoří osa mezi A a B s osou kamery, byly přibližně stejné. Střídáme-li čelný
záběr A s profilem B, nebude mít divák dojem, že osoby mluví tváří v tvář. Postavení
kamery musí odpovídat i pohled postavy, při ostrém úhlu se aktér dívá na hranu kamery
bližší k partnerovi, při tupém úhlu mimo kameru, v polodetailech a detailech se dívají
„falešným pohledem“, tj. ne na spoluhráče, ale blíže na kameru.37

Obrázek 2- Pravidlo osy

36
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7.4 KOMPOZICE
Audiovizuální dílo, i když třeba zaznamenává realitu, tedy třetí prostor je vlastně
přenosem prostoru na dvojrozměrný formát. Kompozice určuje proporční vztahy
jednotlivých prvků tak, aby spolu vzájemně harmonovaly jak v ploše, tak i čase.
Kameraman vždycky před započetím záběru hledá vhodné rozmístění všech objektů a
postav, které se mají v záběru objevit (na základě technického scénáře a režisérovy
představy). Všimněme si, že skoro nikdy, pokud se nejedná o osobě souměrný typ záběru
(výšková budova, detail), nepoužívá středovou kompozici. Kompozice se může v jednom
záměru i několikrát dramaticky změnit. Vždycky je proto potřeba předem si rozmyslet,
kde záběr začne a skončí. Aby nezačalo střídání záběrů diváka nudit, snaží se každý
kameraman najít dostatečně přitažlivé pozice kamery, a tak střídá nezaujatý pohled z
větší vzdálenosti s detailem, ptačí perspektivu s žabí perspektivou, diagonály v kompozici,
pohled z první osoby a podobně. Vždy je ale nutné, aby kameramanský styl respektoval
charakter námětu, neměl by klesnout k samoúčelnosti a efektování. Měl by podtrhávat
obsah scény a dát jí přitažlivý a odpovídající vizuální styl.
Málo který laik samozřejmě dokáže popsat výsledný dojem, ale cit je uvnitř zakořeněný,
protože je odvozený z každodenního pozorování přírody. V přírodě se totiž vlastně
donekonečna opakují určité proporční vztahy — v lidském těle, u ostatních živočichů
nebo rostlin. Jedním z nich je zlatý řez. Ten je vlastně vyjádřením ideálního, přirozeného
poměru, který funguje na principu dělení úsečky. Objekt je zhruba vsazen do 1/3 obrazu.
Centrální kompozice je osově souměrná a svým způsobem dokonalá. U trojúhelníkové
kompozice je nejdůležitější část kompozice umístěna do prostředního vrcholu
trojúhelníka. Diagonální kompozice je dynamická a působí nápaditě, vede plynule oko z
jednoho rohu do druhého. Dynamická kompozice kombinuje několik přístupů.
Dominantní postava je často v obrazu zdůrazněna barvou, osvětlením, zastíněním.
Všechny tyto kompozice působí na diváka příjemně a vyváženě.

30

7.5 RAKURS – SKLON KAMERY, POHYB KAMERY
Předměty, postavy, situace, mají určitou emocionální hodnotu, druh exprese, který
obsahují. Tuto expresi jde podpořit osvětlením, hudbou, kompozicí záběru, ale zejména
sklonem kamery.
Při nadhledu je linie obzoru v horní části obrazu nebo nad horním rámem okénka. Tento
rakurs tiskne člověka k zemi, činí ho menším, osamělým, podřízeným cizí moci,
bezradným, hodným soucitu.38 Viz oObrázek 3- Nadhled.

Obrázek 3- Nadhled

Při podhledu je linie obzoru naopak v dolní části obrazu nebo až pod dolním rámem
okénka. Tento rakurs majestatizuje, vyzvedává, zvětšuje. Vyjadřuje exaltaci a triumf, nebo
autoritu a moc. Při odklonu od vertikálylinie obzoru není rovnoběžná s dolním rámem
okénka. Takové postavení kamery často naznačuje vizi chorobné psychiky, svět viděný
člověkem ve stavu silné poruchy duševní rovnováhy, opilcem nebo člověkem, který není
zcela při smyslech.39 Viz Obrázek 4- Podhled.
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Obrázek 4- Podhled

Pohyblivá kamera před námi otevírá další prostor. Proto také je znamenitým filmovým
výrazovým prostředkem. Na rozdíl od pohybu herce to není prostředek „přirozený“.
Pohyby kamery dělíme na panorámu, jízdu. Při panorámě kamera stojí při filmování
nehybně na stativu, jehož hlavice otáčí kamerou horizontálně i vertikálně. Při jízdě
kamera mění místo různou rychlostí různými směry. Nejčastěji se pohybuje po tzv.
kolejích. Nebo existuje spojení obou možností předchozích postupů. Protože divák
kameru nepozoruje, ztotožňuje nejčastěji její aktivitu s pohyby herce (subjektivní pohyb
kamery). Tato subjektivní kamera zdůrazňuje dojmy hrdiny, vybarvení reálného
prostoru, plynulost akce a další.
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8 PROCESNÍ FÁZE TVORBY AUDIOVIZUÁLNÍHO DÍLA
Základní stádia výroby audiovizuálního díla zůstávají stejná bez ohledu na velikost
rozpočtu nebo obsazení. Proces začíná přípravným obdobím, poté postupuje natáčecím
období a končí postprodukčním obdobím.

8.1 PŘÍPRAVNÉ OBDOBÍ
Je období, kdy se pracuje na scénáři, storyboardu, výběru herců, natáčecího prostotu a
všem, co se děje před natáčením. Zpravidla zabere nejdelší časový úsek, tvoří 2/3
z celkové tvorby audiovizuálního díla. U dokumentárního filmu může být přípravné
období velmi krátké. Může být jen výběrem tématu a volbou termínu natáčení. Záleží na
tvůrci a jeho záměru.

8.1.1 LITERÁRNÍ PŘÍPRAVA
Literární příprava probíhá v několika fázích: námět, synopse, treatment, literární scénář.
Námět tvoří základní myšlenku příběhu. Poté se běžně sepíše synopse. Ta je stručným
obsah připravovaného díla, určení žánru, základní dějové osnovy, objevují se prvotní rysy
zápletky a charaktery hlavních postavy. Rozsah synopse se pohybuje mezi 10-15
stranami. Treatment rozvíjí synopsi. Rozsah je 50-60 stran. Do literárního scénáře
můžeme přidat dialogy či monology postav. V celku jde o jednotné, přehledné vedení
jednotlivých motivů a línií. Je pevnou předlohou pro natáčení filmu hraného,
animovaného, videoklipu někdy i dokumentárního filmu. Toto hotové kompaktní sdělení
bude dále rozděleno do jednotlivých záběrů. Záběr je nejmenší jednotkou díla. Touto
jednotkou se budeme zabývat dále v technickém scénáři a storyboardu.
Při tvorbě scénáře je důležité formovat hlavní myšlenky, neustále si klást otázky. Čí to
bude příběh? Jak vypadá hlavní hrdina? Jaké má vlastnosti? Proč mě zajímá? Po sepsání
hlavních rysů našeho hrdiny můžeme rozvíjet příběh. Pro příběh je charakter postavy dán
jejím cílem.
Může to být třeba roztomilá šestiletá holčička s dlouhými vlasy, modrýma očima, která
působí velmi sebejistě a přitom z ní vyzařuje až zoufalá obava před rozhádanými rodiči.
Stále v sobě uchovává vzpomínky na poslední půlrok, který musela snášet přetahování se
otce a matky. Tak ráda by jim řekla, že už toho má dost, ale zároveň má strach.
Po rekonstrukci zajímavé postavy se ptáme dál. Mám dostatečně dramatickou situaci pro
tuto postavu? Sám jsem příběh prožil a je pro mě natolik silný, že ho chci sdělit i jiným?
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Musím svou myšlenkou diváka poučit? Chci divákovi nabídnout jiný svět, který ho šokuje
nebo příjemně naladí? Co chci divákovi sdělit?
Ptáme se sami sebe dál, dokud si neujasníme všechny tyto body. O čem je příběh? Jaký
žánr? Jaké jsou charaktery hlavních postav? Jaké jsou příčiny narůstajícího konfliktu? Jaký
nám dává příběh rozměr? Do jaké konkrétní doby zapadá? Do jakého prostředí?
Co se týče literární předlohy dokumentárního filmu, pohybuje se od jednoduchého
natáčení podle jednoduché osnovy postavené na výpovědích zúčastněných či svědků, až
po náročnou rekonstrukci s přesně definovaným scénářem, jehož pracnost odpovídá
pracnosti hranému filmu. U dokumentárního filmu není literární předloha nutností.
Při postupném rozvíjení příběhu dalšími otázkami a konkretizování prostředí, kde se
příběh odehrává, jsme připraveni na finální podobu scénáře.
Literární scénář začíná slovem roztmívačka a končí zatmívačka, skládá se ze dvou
sloupců. V prvním je popsána obrazová stránka (co uvidíme), v druhém zvuková stránka
díla (co uslyšíme). Skládá se z jednotlivých obrazů. Jeden obraz se odehrává na jednom
místě v jeden čas. Pokud se děj odehrává v jiném prostředí nebo čase, začíná se nový obraz
na nové straně. Každý obraz začíná informačním řádkem, jestli se odehrává v interiéru/
exteriéru, na jakém místě, ve dne/ v noci. Viz Obrázek 5- Literární scénář a příloha 1- Vzor
literárního scénáře.

Obrázek 5- Literární scénář
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8.1.2 TECHNICKÝ SCÉNÁŘ
Technický scénář se píše na základě vyhotoveného literárního scénáře, který už obsahuje
přesný popis děje i dialogů. Technický scénář je slovně popsaný budoucí film,
s rozzáběrováním jednotlivých obrazů a rozepsáním zvuku – někdy se nazývá režijní
kniha. Režisér na jeho tvorbě spolupracuje s kameramanem. Jsou to tedy důležité
poznámky, podle kterých se většinou pevně řídí při natáčení. Technický scénář obsahuje
i jiné údaje např. název motivu či dekorace, určení lokace (exteriér / reál / ateliér), dále
může být uvedeno roční období, dále jsou uvedeny světelné podmínky – den / noc /
podvečer – případně slunce / zataženo / déšť. V technickém scénáři by měla být zahrnuta
celková stopáž díla i délka úvodních a konečných titulků. Viz Obrázek 6- Technický scénář
a příloha 2- Vzor technického scénáře.

Obrázek 6- Technický scénář

Jednotlivé scény s názvem, místem natáčení a popisem děje, světelnými podmínkami,
počtem záběrů a stopáží se označuje jako scénosled.
Technický scénář by měl být dokončen ve 1/3 přípravných prací. V průběhu se už může
pracovat na kostýmech, rekvizitách a připravuje se herecké obsazení atd. Tvorba
technického scénáře by měla být impulzem pro sestavení výrobního štábu (kameraman,
zvukař…). Slouží k základní komunikaci štábu během natáčení.
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U výroby hudebních filmů jsou odlišnosti, prvotní je hudební složka. Ta může být již
existující čili převzatá nebo se pořizuje nová nahrávka s hudebními úpravami. Na základě
této hudební nahrávky se teprve píše scénář, často přímo technický, hudba dává už
přesnou časomíru. To znamená, že se jednotlivé obrázky skládají do slok, rytmu. Současně
se připravuje i taneční složka, která je součástí choreografického scénáře. V praxi platí o
co je složitější příprava, o to jsou pak jednodušší dokončovací práce.

8.1.3 STORYBOARD
Storyboard je konkretizací technického scénáře pomocí obrázků. Jednotlivé záběry se
překreslují z pohledu kamery spolu s půdorysem scény včetně směru chůze herců,
pohybu rekvizit, hlavních a vedlejších světel a kamery. Storyboard není nutností, ale
pomůže ujasnit představu o jednotlivých záběrech. Viz Obrázek 7- Ukázka storyboardu.

Obrázek 7- Ukázka storyboardu

8.1.4 NATÁČECÍ PLÁN
Natáčecí plán by měl být vypracován během 2/3 přípravných prací. Důležitými složkami
pro vznik plánu je technický scénář, výpravné složky a všechny další potřebné složky – je
to hlavně rozvrh herců, rezervace reálů, exteriérů popřípadě ateliéru, mít k dispozici
všechny potřebné prostředky atd.
Natáčecí plán obsahuje plán natáčecího období a plán dokončovacích prací. Plán se tvoří
ve formátu přehledné vodorovné časové osy, na které je přehledně znázorněno: co se kdy
bude točit, kdo je na natáčení zapotřebí, jaké rekvizity, dekorace budou použity a kde se
bude natáčet (exteriér, reál, ateliér). Při plánování záběru se scény netočí chronologicky:
například veškerý děj v jednom exteriéru se točí najednou, třebaže ve finální verzi mohou
jednotlivé scény z časového hlediska následovat různě. Střihač pak všechny scény při
postprodukci seřadí v logickém sledu. Viz příloha 3- Vzor natáčecího plánu.
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8.1.5 ROZPOČET
Podkladem pro kalkulaci rozpočtu je natáčecí plán a složky technického scénáře, rozpočet
je vypracován ve3/3 přípravných prací – v ideálním případě 2 až 3 týdny před natáčením.
Je zpracován v době, kdy máme dostatek podkladů a informací pro jeho přesnou kalkulaci.
Měl by být poslední pojistkou, zda jsme nepřekročili aproximativní odhad a máme
dostatek finančních prostředků. Hlavní finanční závazky obsahují potvrzení smluv,
rozhodnutí o nákupu a výrobě drahých výpravných prostředků, nájmu a stavby ateliéru,
nákupu záznamového média. Rozpočet se skládá z výrobních nákladů a distribučních
nákladů. Výrobní náklady můžeme rozdělit na náklady producenta (nad čarou) a na
realizaci (pod čarou). Náklady producenta zahrnují literární přípravu, průzkum realizace
a případně hlavní autorské smlouvy. Viz Příloha 4- Vzor rozpočtu.

8.1.6 PŘÍPRAVA NATÁČENÍ
Producent je od samého počátku ústřední postavou pro natočení filmu. Producent je
tradičně odpovědný za zajištění peněz k natočení filmu. Ve většině případů pocházejí
peníze na audiovizuální dílo od vedoucích pracovníků studia nebo od televize. Všichni
investoři se angažují při spolupráci se scénáristou a s producentem v průběhu další fáze
vzniku díla. Po vytvoření scénářů, rozpočtu a natáčecího plánu je potřeba najmout
techniku a celý výrobní štáb, herce.
Výběr a určení míst natáčení navrhuje architekt. Architekt spolu s režisérem,
kameramanem, produkčním jezdí na obhlídky místa, kde se mimo vhodnosti vybrané
lokace pro natočení příslušného motivu zjišťují i další technické podmínky – časová
dostupnost, souhlas majitele a finanční podmínky pronájmu, možnost vytvoření zázemí
pro účinkující, štáb, technické pracovníky, výpravné složky a produkci, možnost
zabezpečit vhodné hygienické a sociální podmínky, možnost stravování případně
ubytování, v případě exteriéru zjištění převládajících meteorologických podmínek, v
případě potřeby možnost většího počtu komparsu z místních zdrojů, možnost připojení
na rozvodnou síť a v neposlední řadě i zvukovou náročnost místa, pokud by se mělo točit
kontaktem (snímat zvuk na místě mikrofonem). V případě, kdy se točí ateliéru, se zařídí
celý dekorační komplex a zasvítí dopředu. V průběhu natáčení je důležité naplánovat
přestávky pro odpočinek a občerstvení. Poslední den natáčecího období se zkontroluje,
zda byl natáčecí plán celý splněn.
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Hlavní složky štábu jsou kameraman, vedoucí výroby, návrhář kostýmů, skladatel a
střihač, produkční. Produkční oddělení propočítává náklady na přípravu a natáčení filmu.
V tomto stadiu vyhledává příslušný specialista, většinou architekt, nejlepší lokace
k natáčení filmu. To mohou být reálné exteriéry nebo přesvědčivá náhražka, ateliéry. Ve
stadiu vývoje mohou být angažování herci. Toto případ je ještě pravděpodobnější, pokud
se scénář píše pro konkrétního herce. Pro výběr herců je možné uskutečnit casting, kde
se vyberou herci pro dané role vhodní. Po zkouškách a přijetí pak produkční odpovědný
za obsazení dojedná se hercem smlouvu.

8.2 NATÁČECÍ OBDOBÍ
V natáčecím období se film skutečné tvoří a natáčí. Připraví se, postaví se kulisy v ateliéru
nebo se upraví interiér, exteriér dle představy režiséra. A když jsou herci správně nalíčeni
a oblečeni, štáb nachystán můžou se točit jednotlivé záběry podle technického scénáře a
denních plánů.

8.2.1 VÝROBA
V tomto období je důležité vytvořit vše- od složitých scén po drobné rekvizity. To je návrh
a dohled nad stavbou scén, návrh rekvizit a jejich koupí či pronájem, spolupráce
s návrhářem kostýmů, aby se zajistilo, že oblečení herců bude v souladu s celkovým
záměrem vyznění filmu. To vše má na starosti vedoucí výroby.
Šéf výroby, který je aktivní jak v přípravném období, tak v natáčecím období, spolupracuje
s režisérem a producentem na vytváření nákresů scén. Realizace těchto nápadů vyžaduje
dodržování rozpočtu, časových omezení a režisérovy vize. Vyžaduje rovněž tým, jemuž se
říká výtvarné oddělení, v němž působí výtvarník, autor scény, scénograf, rekvizitář,
stavební architekt a architekt pro exteriéry.40

8.2.2 DENNÍ DISPOZICE
Produkční vytváří denní dispozice na každý den natáčení. Obsahují seznam herců a složek
štábu s časem, kdy mají být nachystaní na natáčecí lokaci. Jsou zde označeny lokace, na
kterých se točí, kdy bude pauza na odpočinek a stravu a další náležitosti, které jsou
potřebné v daný natáčecí den. Viz příloha 5- Vzor denních dispozic.

40BERGAN,

R. Film -Velký ilustrovaný průvodce. Praha: Slovart. 2008. 528s. ISBN 978-80-7391-136-2
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8.2.3 HEREC V AKCI
Audiovizuální díla jsou médiem, které zachytí drobné nuance ve výrazu herců. Herec
neustále spolupracuje s různými techniky, kteří mají na starosti kameru, hudbu a střih. To
vše se podílí na podpoře hercova výkonu. Kaskadéři zaskakují za hlavní představitele a
provádějí bravurní fyzické výkony. Vybírají se podle své obecné podoby s hercem a jsou
oblečení tak, aby jej připomínali. Někteří herci provádějí některé ze svých vlastních
kaskadérských výstupů sami. Herci by měli přijít na natáčecí plac oblečení v kostýmu,
nalíčení a učesaní dle denního plánu, natáčené scény, obrazu. K tomu jim pomáhá
maskérka a kostymérka, popřípadě jiná výtvarnice. Změní jejich celkový vzhled, aby
zapadli do světa, který je vytvářen na plátně.
V některých audiovizuálních dílech jsou hvězdami zvířata. Se zvířaty je režijní práce velmi
obtížná. Zvířata se dají přimět k hereckému výkonu tím, že jim jejich trenér mává před
očima potravou nebo se použije několik podobně vypadajících zvířat, z nichž každé natáčí
odlišnou sérii scén. Rovněž děti jsou velkým magnetem. Při natáčení představují děti
v mnohém stejné problémy jako zvířata a také se s nimi podobně zachází. Pro určitou roli
se vybírají dětští herci z vícerčat, rodiče jim slibují odměnu za odehrání scény atd.

8.2.4 KAMERA
Hlavní kameraman odpovídá za natočení a nasvícení filmu. Nemusí obsluhovat kameru a
rozžíhat světlo, tyto aktivity provádějí členové kamerového týmu pod jeho vedením.
Kamera je skloubení znalostí mnoha technologií, jako například filmového materiálu a
vyvolávacích procesů, kamer, objektivů a filtrů s uměleckým citem k umístění kamery a
kompozici záběrů. Kameraman s režisérem jsou v blízkém kontaktu a každý den po
natáčení spolu i s jinými důležitými složkami štábu prodiskutovávají natočený materiál a
připravují se na další natáčecí den, aby film vyzníval v duchu režisérova záměru. Této
schůzce se říká dekupáž.

8.3 DOKONČOVACÍ OBDOBÍ
Dokončovací období neboli postprodukce obsahuje všechny operace s filmovým
materiálem po natáčení audiovizuálního díla. Střihač společně s režisérem vytváří
konečný střih filmu. Vytváří se titulky, optické triky a vizuální efekty. Komponuje se a
nahrává hudba nebo se vybírá již existující. Nasazuje se kontaktní zvuk, vybírají se ruchy
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a míchá se finální zvuk. Rozhoduje se o otázkách souvisejících s první kombinovanou kopií
filmu.

8.3.1 STŘIH
Prací střihače při natáčení je začít sestavovat sekce filmu v pořadí, v jakém budou ve
finální verzi, logování (označení obrazů, záběrů), dosazení kontaktního zvuku pro
zvukaře. Střihač projednává s režisérem výsledky natáčení předchozího dne. Chybějící
záběr může být dotočen, záběr s chybou nebo nesedící záběr přetočen. Sestavování
audiovizuálního díla se v této etapě nazývá montáž. Větší část střihačské práce se provádí
v období postprodukce. Střihač provádí mnoho různých etap střihu, aby docílil konečného
uspořádání záběrů a jejich správné délky. Těmto etapám už se říká střihová skladba.
Nejprve se střih konzultuje s režisérem, aby se zlepšila jeho skladba dle režisérovy
představy. Tomuto prvnímu střihu se říká hrubý. Jednotlivé záběry však v tomto stadiu
nejsou ještě kompletně určeny. Střihač dále stanovuje nejlepší délku, zralost záběrů. Další,
uhlazenější verzi střihu, kterou hodně ovlivnil režisér se říká režisérský sestřih. Střihač
dílo stále formuje. K pracovním úkolům závěrečné fáze patří korekce vyváženosti barev.
Po opakovaných konzultacích s režisérem střihač sestaví záběry s vizuálními efekty
konečné verze. Celkovou délku filmu udává střihač, režisér, ale i producent. Střihač
vyhotovuje závěrečný export audiovizuálního díla po závěrečném dosažení smíchaného
zvuku od zvukaře v daném formátu a rozlišení.

8.3.2 ZVLÁŠTNÍ EFEKTY
V pestré paletě filmových žánrů, k jakým patří drama, horory, fantasy jsou zvláštními
efekty uměle vytvořeny některé obrazy, které si lze představit, ale jež se bez triků nedají
nafilmovat. V mnoha případech se zvláštních efektů využívá ke snížení nákladů. Dodává
rovněž iluzi filmování na určitém místě, jestliže je daný exteriér pro filmování
nepřístupný. Existují dva druhy zvláštních efektů (jejichž názvy mají zkratky FX, SFX, SPFX
či EFX). Jsou to vizuální či kamerové efekty, jejichž se dosáhne manipulací filmového
obrazu a fyzické efekty docílené využitím mechanických nástrojů na scéně. K technikám
vizuálních efektů patří počítačem generovaná grafika, digitální kompozice, digitální
clonění obrazu, technologie zeleného nebo modrého plátna, miniatury, zastavený pohyb,
rotoskopy a pohyblivé clony. K mechanickým efektům patří animatronické loutky,
exploze, makety, stroje na sníh a déšť, elektrické či pyrotechnické nástroje používané
k napodobení krvavých zásahů kulkou a dráty, k nimž jsou uvázaní herci. Součástí složité
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sekvence FX může být řada vizuálních a mechanických efektů. Technologie zvláštních
efektů se mění tak rychle, že mnoho dlouho používaných praktik se nyní přestaly
používat. Vznikají nové – jednodušší a rychlejší na výrobu nebo levnější.41

8.3.3 ZVUK
Zvuk je pro film rozhodující, protože pomáhá vytvořit potřebnou atmosféru. Ve zvukové
složce audiovizuálního díla rozlišujeme tři základní druhy zvukových prostředků:
mluvené slovo, hudba, ruchy.
Mluvené slovo a hudba jsou produkty lidského myšlení. Vyvinuly se v svébytné
organizované zvukové soustavy s komunikativním stylem (znakové systémy). Ostatní
zvuky přírody jako šelesty, praskání, rachot, bublání, hlasy zvířat, hluku strojů a činnosti
člověka se nejeví jako takovýto svébytný organizovaný systém. Chápeme je jen jako
příznačný projev pohybu hmoty.42 Těmto zvukům říkáme ruchy.
Mluvené slovo může mít podobu monologu, dialogu, vnitřního monologu (postava ve
filmu nemluví, ale vnímáme její hlas skrz její myšlenky), komentář (komentuje skutečnost
děje) a výpověď (subjektivní konstatování na dané téma, vyskytuje se v dokumentární
tvorbě). Mluvený projev může být spontánní čili improvizovaný nebo předem připravený.
Hudba může být pro audiovizuální dílo na míru komponovaná, improvizovaná nebo
převzatá z jiných zdrojů, již existujících pramenů. Pro autenticitu audiovizuálního je díla
zapotřebí použít ruchu jak reálné, tak stylizované, něčím ozvláštněné. Ruchy
zaznamenávané při natáčení se nazývají synchronní. Ruchy nahrávané po natáčení jsou
postsynchrony. Jsou napodobovány různými přístroji, věcmi a vynálezy přímo před
hotovou obrazovou skladbou. Tyto ruchy se archivují pro další využití. Individuální ruch,
jako je třeba otevření dveře se snímají mikrofonem zblízka jako zvukový detail. Naopak
celá atmosféra prostoru se snímá jako zvukový celek z větší vzdálenosti.
Zvuk tvoří určité funkce. Mezi základní patří reálná funkce. Zvuk tvoří přirozené plynulé
prostředí přehrávanému obrazu. Další funkce je paralelní, zvuk provází diváka jinou
hadrovinou příběhu, ale přímo se k příběhu váže, doplňuje ho. A záměrný rozpor obrazu
a zvuku tzv. zvukový kontrapunkt vede diváka určitým směrem. Např. zesílenou
stylizovanou hudbou předpovídá hrůzu. Filmové ticho představuje významný výrazový

41BERGAN,

R. Film -Velký ilustrovaný průvodce. Praha: Slovart. 2008. 528s. ISBN 978-80-7391-136-2
BLÁHA, I. Základy zvukové dramaturgie ve filmu a televizi. Praha: Akademie múzických umění v Praze,
1987.
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prostředek zvukové dramaturgie. Použití ticha je záměrné a promyšlené. V reálném životě
se málo kdy setkáváme s tichem. Proto i v audiovizuálním díle ticho používáme zřídka.
Vyvolává pozornost diváka. Buď je filmové ticho vyvoláno atmosférou prostoru nebo
účelně jako výraz absurdity situace. Koncepce zvukové skladby bývá předem dobře
připravena. Musí se brát v úvahu i technické možnosti a finanční prostředky. Každý
filmový žánr si vyhrazuje jisté typické zvukové složky. Základní zvuková představa vzniká
už v literárním scénáři, v technickém scénáři se rysy představy zostřují, zvuk je pasován
na jednotlivé záběry. Pro snímání zvuku v akci při natáčení je důležitá volba zvukových
prostředků

(mikrofon,

snímací

hlava,

zařízení).

V postprodukční

úpravě

ve

specializovaném programu se zvuková složka audiovizuálního díla dolaďuje. Je zapotřebí
drobivou střihovou skladbu obrazu scelit s delší zvukovou plochou. Významově odlišné
sekvence lze oddělit. Zvuk tedy spojuje i rozděluje. Zvukem lze vytvořit gradaci, vrchol,
závěr děje pomocí těchto činitelů: kontrast, opakování, leitmotiv (zvuk se váže ke
konkrétní situaci), variační obměny atd.
Je důležité si uvědomit několik rušivých situací, na které naše ucho nepříjemně zmateně
reaguje. Rychlé střídání různých hudebních charakterů mnohdy mohou rušit plynulost a
jednotu celku. Je dobré si také uvědomit, že hudba potřebuje ke svému vyznění
dostatečnou plochu. Zbytečně ji nepřerušovat.

8.3.4 NÁPISY A TITULKY
Nápisy postupně pronikali do filmů a tvořili spojení s tím, jak se film postupně snažil
sdělovat stále složitější významy. Někdy se text ve filmu jeví jako účelnější než mluvené
slovo. K těm nejčastějším patří funkce znaku, nosiče informace a prvku zprostředkující
nějaký význam. Běžné je využití úvodních titulek, mezititulek, překladové titulky,
podtitulek a nápisů pro samotné vyprávění příběhu.
Z hlediska rázu sdělovaných významů můžeme titulky rozdělit následujícím způsobem:


faktové vysvětlují to, co je zobrazeno v obraze, jako daný fakt;



událostní informují o určitém dění;



časového a prostorového určení zařazují zobrazené dění do časového a
prostorového pásma;



představovací identifikují postavy, prostřednictví stručných informací;
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vysvětlující podávají informace o různých doplňujících informacích zobrazeného
dění, jsou potřebné pro pochopení děje;



encyklopedické obsahují výklady, obecně poučují diváka o faktech;



charakterizační a subjektivizující informují o vlastnostech, vnitřních prožitcích,
psychickém stavu postav, jejich motivaci;



hodnotící vyslovují přímé nebo nepřímé hodnocení postav a jejich činů;



instrukční vedou diváka, jak má být celek filmu nebo některý jeho úsek chápán,



zobecňující připojují k zobrazenému dění tvrzení obecného rázu (oblíbené jsou
citáty, obměny vět žijících);



náladotvorné se snaží verbálně vystihnout emocionalitu děje, postav.

8.3.5 DISTRIBUCE
Po finálním exportu se provádí testování barev v kinech, na promítačkách atd. Poté
následuje zkušební promítání. Podle jeho úspěšnosti se provede závěrečný sestřih. Po
finalizaci originálního díla se z něj vyrobí základní kopie, z níž se pak tvoří duplikáty, jež
slouží jako distribuční kopie.
Filmová distribuce během historického vývoje dosáhla značné propracovanosti a je
nezbytnou podmínkou toho, aby audiovizuální dílo mohl oslovit své diváky. K tomu slouží
trailer nebo teaser, rozhlasová a televizní reklama, reklama v prostředí Internetu, tisková
reklama, propagace filmu zprostředkovaná ústním podáním.
Vlastní distribuce filmu může mít mnoho podob. Klasickou cestou se distributor postará
o to, aby se dílo dostalo k divákům v naplánovaném termínu. Je převedeno do potřebného
formátu. Po vybrání vhodného formátu pro export je film prodán do kin, vydán na DVD,
nebo prodán do televize. Jakmile je film v kinech, má jen krátkou dobu na to, aby si vydělal
své peníze jako horká novinka. Po několika týdnech nebo měsících se návštěvnost sníží.
Pokud film nesplní očekávání návštěvnosti, bude možná potřebovat odlišnou reklamní
kampaň nebo musí být zcela stažen. Další distribuce probíhá formou poskytnutí DVD
blízkým nebo zveřejněním na videoserverech na internetu. Jiné příjmy kynou z prodeje
nahrávek na domácím videu nebo DVD a z licencí v různá televizní práva, včetně uvádění
v různých druzích kabelových televizí. Distributor může prodloužit život filmu tím, že
poskytne licenci na prodej motivů z filmu výrobcům hraček, nádobí, triček, nahrávek a
videoher.
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9 NÁVRH

METODIKY VYBRANÝCH DRUHŮ AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBY V RÁMCI

ŠKOLNÍCH INSTITUCÍ

Návrh metodiky vychází z podmínek a možností školy, vyspělosti žáků. Metodika
zpracovává jednotlivé kroky, podle kterých by měli studenti v malých štábech postupovat
při výrobě audiovizuálního díla. Metodika je rozdělena do tří kapitol podle hlavních
oblastí audiovizuální tvorby a to na hraný film, dokumentární film a videoklip.
Animovanému filmu se nevěnuje. Tento druh audiovizuální tvorby se v jednotlivých
postupech tvorby kreslené, loutkové, animaci předmětů, pixelaci, počítačové animaci
rapidně liší. Tyto tři kapitoly jsou rozděleny do procesních fází výroby audiovizuálních
děl s využitím jejich charakteristik.
Metodika je vytvářena na základě teoretických poznatků a poznatků získaných při
realizaci jednotlivých druhů audiovizuální tvorby. Není modifikací již vytvořené
metodiky.

9.1 HRANÝ FILM
Hraný film je specifický vyzrálým literárním scénářem, připraveností herců a všech
výrobních složek, důsledným vedením herců a následným zpracováním obrazu a zvuku.
Na tom je založena metodika tvorby hraného filmu.

9.1.1 PŘÍPRAVNÉ OBDOBÍ
Na přípravné období jsou vyhrazeny 2/3 z celkového času pro tvorbu audiovizuálního
díla. Před natáčením je důležité vše dobře připravit. Toto období hraného filmu má tyto
fáze:


Sestavení výrobního štábu – studenti utvoří malé štáby a rozdělí si jednotlivé
štábní pozice (produkční, scénárista, režisér, kameraman, zvukař, střihač), za které
budou zodpovídat. Jeden student může obsadit více pozic.



Tvorba námětu – scénárista sepíše námět audiovizuálního díla v maximálním
rozsahu 1 normostrana, odevzdá jej pedagogovi.



Sepsání synopse, treatmentu – pokud je pedagog vyžaduje. Viz kapitola
8.1.1Literární příprava.



Sepsání literárního scénáře – scénárista vyhotoví scénář na základě teoretických
poznatků, zvláštní důraz by měl být kladen na formální správnost scénáře a na
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dodržení námětu. Viz kapitola 8.1.1Literární příprava. Student odevzdá
pedagogovi literární scénář v rozsahu 5-15 normostran. Dramaturgická stavba je
dána scénářem, viz kapitola 7.1 Dramaturgická skladba.


Výběr lokace – studenti se porozhlídnou po prostředí, které by jim vyhovovalo
k natáčení (interiér, exteriér). Pokud jim nevyhovuje žádné, můžou si ho vytvořit
ve školním ateliéru/ třídě. Literární scénář může být psán na míru určité lokaci.
Pedagog se studenty snaží upozornit na různá úskalí, která mohou na dané lokaci
vzniknout (na lokaci není elektrika, je tam velký hluk).



Výběr hlavního hrdiny a dalších významných postav – režisér se snaží najít
herce, který je schopen danou roli zahrát nebo se do role vžít. Pokud studenti
nemají profesionální herce k dispozici, vyberou si do role neherce (kamaráda),
který má podobné charakterové vlastnosti jako postava ze scénáře. Nebo režisér
upravuje literární scénář na herce / neherce, kterého si vybral.



Příprava kamerové techniky – kameraman si zarezervuje nebo sežene potřebnou
kamerovou techniku (kamera, stativ…) a světla, pokud je bude využívat k osvětlení
lokace, přisvícení tmavých míst či dotvoření atmosféry.



Příprava zvukové techniky – pokud je zvuk snímán na lokaci kontaktně (na místě
natáčení).

Zvukař si zarezervuje nebo opatří zvukovou techniku (mikrofon,

sluchátka…) na natáčení.


Volba termínu natáčení– produkční zvolí vhodný termín natáčení tak, aby se dalo
točit na vybrané lokaci, herci a ostatní složky štábu neměli jiný program, technika
byla volná. Poté rezervuje lokaci a techniku na daný termín, uvědomí štáb a herce
o termínu natáčení.



Vypracování natáčecího plánu, rozpočtu – vyhotoví produkční, pedagog klade
důraz na formální správnost dokumentů. Produkční odevzdá natáčecí plán a
rozpočet pedagogovi. Viz kapitoly 8.1.4Natáčecí plán a 8.1.5Rozpočet.



Schůzky s herci – režisér se sejde jednotlivě s herci, vysvětlí jim svou představu
díla, jejich roli, charakter postavy a předá jim literární scénář. Spolu si projdou
scénář (pročtou si dialogy, udělají si představu o jednotlivých částech příběhu).
Schůzek může probíhat víc.



Výběr / komponování hudby – hudba se může vybrat / nakomponovat už před
psaním technického scénáře, pokud je to autovým záměrem zohlednit náladu
hudby v celkovém díle.
45



Vznik technického scénáře – značí o větší konkretizaci a připravenosti díla před
natáčením. Sestavuje ho režisér s kameramanem. Při rozzáběrování musí studenti
předvídat všechny možné problémy, které mohou vzniknout při realizaci.
Technický scénář by se měl striktně držet scénáře literárního. Pedagog dbát na
všechny formální náležitosti tohoto dokumentu. Vypracovaný technický scénář je
předán pedagogovi. Viz kapitola 8.1.2Technický scénář. Je vhodné přizvat střihače,
aby se vyjádřil k možným problémům, které se mohou vyskytnout ve střižně
s natočeným materiálem. Viz v kapitolách7.2Záběr a 7.3 Vazba záběrů.



Kresba storyboardu– slouží pro větší představivost jednotlivých záběrů.
Zhotovuje ji kameraman. Viz kapitola 8.1.3 Storyboard.



Chystání rekvizit, kostýmů, masek – produkční sežene rekvizity, které jsou ve
scénáři použity a kostýmy, které budou mít herci na sobě a taky maskérku na líčení
herců. Je vhodné nachystat pleťový pudr, aby se herci v kameře neleskly. Viz
kapitola 8.1.6 Příprava natáčení.

9.1.2 NATÁČECÍ OBDOBÍ
Natáčecí období trvá jen pár dní. Je vhodné, aby natáčení probíhalo po sobě jdoucích
dnech. Zjev herců se výrazně nemění a studenti si budou pamatovat rozmístění věcí a
rekvizit ve scéně. Natáčecí období hraného filmu zahrnuje tyto fáze:


Vytvoření denních dispozic – vytváří je režisér, kameraman a produkční pro
každý den natáčení. Jednotlivé obrazy se můžou točit chronologicky, tak jak jsou
psány po sobě. Natáčení je srozumitelnější pro štáb i herce, ale zabere více času.
Druhý způsob je natáčení, kde se točí obrazy/ sekvence záběrů sobě podobné (jsou
ve stejném prostředí, kostýmech…). Produkční nezapomene naplánovat pauzy na
odpočinek, občerstvení. Pedagog dbá na formální správnost. Všechny denní
dispozice jsou odevzdány pedagogovi.



Nachystání lokace – produkční zajistí, aby se lokace upravila dle představy
režiséra, naaranžují se rekvizity.



Nachystání kamerové techniky – kameraman si zasvítí lokaci dle dohodnuté
představy s režisérem, připraví si kameru na natáčení. Zkontroluje nastavení
kamery, dle předem dohodnutého formátu.



Nachystání zvukové techniky – pokud je zvuk snímán kontaktně na lokaci. Zvukař
si nachystá mikrofon ke snímání zvuku. Zkontroluje formát snímaného zvuku.
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Oblečení herců do kostýmů, maskování herců – režisér ohlídá, aby herci byli
oblečení v kostýmech a nalíčení před zahájením plánovaného natáčení.



Organizace štábu – při natáčení si režisér organizuje štáb a herce tak, jak
potřebuje. Řídí se předem vytvořeným technickým scénářem. Je zodpovědný za
dodržení denních dispozic. Před každým záběrem je důležité klapnout, napsat na
klapku číslo obrazu, záběru a jetí a říct jej nahlas do mikrofonu. Takto se označují
jednotlivé záběry a jejich jetí.



Práce s herci – režisér vede herce k výkonu a snaží se je motivovat k dosažení jeho
režijní představy.



Kamera – kameraman volí vhodné prostředky k dotvoření režisérovy představy.
Především se řídí předem zkompletovaným technickým scénářem. Dbá na správné
použití technických prostředků k dosažení předem dohodnutého záměru. Viz
kapitoly 7.4 Kompozice a 0 Rakurs kamery – sklon kamery, pohyb kamery.



Snímání zvuku – zvukař snímá dialogy postav, atmosféru místa, ruchy.



Dekupáž – režisér s kameramanem každý den po natáčení prodiskutovávají
natočený materiál a připravují se na další natáčecí den.



Stahování natočeného materiálu – nahraný zvuk a obraz se průběžně během
natáčení (např. každý den po natáčení) stahují a zálohují. Jsou důležité aspoň dvě
kopie na různých zdrojích. Záloha se může poškodit nebo ztratit.

9.1.3 DOKONČOVACÍ OBDOBÍ
Na toto období je vhodné nechat dostatek času a to okolo 30 dní. 15 na střih, 15 dní na
zvuk a korekce. Dokončovací období má tyto fáze:


Třídění nahraného materiálu – stažený obrazový a zvukový materiál střihač
rozdělí do jednotlivých složek (např. po obrazech, natáčených dnech) a pojmenuje
jednotlivé obrazové a zvukové jetí (např. číslo Obrazu číslo Záběru číslo Jetí).



Vytvoření audiovizuálního projektu – střihač založí nový audiovizuální projet ve
zvoleném střihačském programu. Rozlišení a jiné technické specifikace volí dle
natočeného obrazového a zvukového materiálu.



Synchronizace zvuku – pokud není synchronizován kontaktní zvuk s obrazovým
materiálem. Střihač jej synchronizuje podle klapky (klapku v obraze přikládá ke
klapce ve zvuku).
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Výběrka materiálu – režisér se střihačem vyberou nejvhodnější a nejpovedenější
natočená jetí z každého záběru.



Hrubý střih – střihač podle technického scénáře a jeho vlastního uvážení skládá
za sebe jednotlivé záběry.



Dotočení materiálu – pokud chybí nějaká důležitá scéna, záběry a je prostor pro
dotočení, jednotlivé potřebné záběry se dotočí a předají střihači.



Tvorba zvláštních efektů – pokud jsou v díle použity. Vytvoří se v preferovaném
rozlišení a předají se střihači do střižny. Viz kapitola 8.3.2 Zvláštní efekty.



Tvorba titulků – střihač vybere vhodné písmo, spolu s produkčním sepíše titulky
úvodní (uvedou dílo, název díla), průběžné (pokud jsou součástí režisérova
záměru), závěrečné (představují všechny osoby, které se na audiovizuálním díle
podílí a čím).



Finální střih – zhotoví střihač s režisérem dle jeho záměru. Finální střih obrazu
spolu se separovanými zvukovými stopami se předá zvukaři. Finální střih obrazu
(v co největší kvalitě) se také předá kameramanovi na barvení, korekci barev. Viz
kapitola 8.3.1 Střih.



Výběr / komponování hudby – zvukař s režisérem vybere / nakomponuje se
hudba dle režisérova záměru.



Zvukový mix – zvukař dosadí vybranou hudbu a provede závěrečný mix(sjednotí
úrovně, zapraví přechody, přidává ruchy a atmosféry). Viz kapitola 8.3.3 Zvuk.



Korekce barev – kameraman sjednotí barevné odchylky záběrů v obrazech. Nebo
natónuje obraz, upraví barvy dle předem domluvené koncepce s režisérem.



Sesazení finálního obrazu se zvukem – finální zvuk, obraz po barevné korekci
jsou předány střihači. Ten finální nabarvený obraz sesadí, synchronizuje s finálním
zvukem.



Finální export – střihač vyexportuje sesazený finální obraz se zvukem do
vhodného filmového formátu. Výsledek předá na datovém nosiči produkčnímu a
ten jej odevzdá pedagogovi do stanoveného termínu.



Závěrečná schůzka – studenti se sejdou s pedagogem, předvedou své dokončené
audiovizuální dílo a sdělí problémy, které při natáčení vznikly. Pedagog je následně
ohodnotí za jejich přístup k práci, čas věnovaný projektu a kvalitu díla.
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9.2 DOKUMENTÁRNÍ FILM
Dokumentární film působí na rozum a cit diváka za pomoci faktů nebo jejich rekonstrukce.
Studenti tímto druhem audiovizuální tvorby upozorňují, sdělují nějaké téma společnosti,
prostřednictvím něj sdělují svůj názor. Důraz je kladen na natáčecí a dokončovací období,
kde dílo z velké části vzniká.

9.2.1 PŘÍPRAVNÉ OBDOBÍ
Natáčení dokumentárního filmu nejde zcela naplánovat. Délka tohoto období záleží na
konkrétní představě režiséra. Fáze přípravného období dokumentárního filmu:


Sestavení výrobního štábu – studenti utvoří malé štáby a rozdělí si jednotlivé
štábní pozice (produkční, scénárista, režisér, kameraman, zvukař, střihač), za které
budou zodpovídat. Jeden student může obsadit více pozic.



Tvorba námětu – scénárista sepíše námět audiovizuálního díla v maximálním
rozsahu 1 normostrana, odevzdá jej pedagogovi.



Sepsání synopse, treatmentu – pokud je pedagog vyžaduje. Viz kapitola
8.1.1Literární příprava.



Výběr postav – režisér se snaží najít vhodné postavy, které odpovídají záměru
dokumentu a jeho režijní představě.



Výběr lokace – výběr lokace je specifičtější než u hraného filmu, jelikož se řídit
obsahem dokumentu. Studenti se porozhlídnou po prostředích, ve kterých plánují
točit (interiér, exteriér). Pedagog se studenty snaží upozornit na různá úskalí, která
mohou na dané lokaci vzniknout (na lokaci není elektrika, je tam velký hluk).



Sepsání literárního scénáře – scénárista vyhotoví bodový scénář na základě
teoretických poznatků. Pokud je námět náročnou rekonstrukcí situace, je literární
příprava rovnocenná hranému filmu a scénárista sepíše scénář podle všech
náležitostí. Zvláštní důraz je kladen na dodržení námětu. Viz kapitola
8.1.1Literární příprava. Student odevzdá vyhotovený scénář pedagogovi.
Dramaturgická stavba je dána scénářem. Viz kapitola 7.1 Dramaturgická skladba.



Příprava kamerové techniky – kameraman si zarezervuje nebo sežene potřebnou
kamerovou techniku (kamera, stativ…) a světla, pokud je bude využívat k osvětlení
lokace, přisvícení tmavých míst či dotvoření atmosféry.
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Příprava zvukové techniky – pokud je zvuk snímán na lokaci kontaktně (na místě
natáčení).

Zvukař si zarezervuje nebo opatří zvukovou techniku (mikrofon,

sluchátka…) na natáčení.


Volba termínů natáčení – produkční navrhne termíny natáčení tak, aby se dalo
točit na vybrané lokaci, postavy byli k dispozice a ostatní složky štábu neměli jiný
program, technika byla volná. Poté rezervuje a techniku na dané termíny, uvědomí
štáb o termínu natáčení.



Vypracování natáčecího plánu, rozpočtu – vyhotoví produkční, pedagog klade
důraz na formální správnost dokumentů. Produkční odevzdá natáčecí plán a
rozpočet pedagogovi. Viz kapitoly 8.1.4Natáčecí plán a 8.1.5Rozpočet.



Vznik technického scénáře – pokud studenti nemají jasnou představu o díle a mají
sepsaný bodový scénář, technický scénář nepíšou. Technický scénář sestavuje
režisér s kameramanem. Při rozzáběrování musí studenti předvídat všechny
možné problémy, které mohou vzniknout při realizaci. Pedagog dbát na všechny
formální náležitosti tohoto dokumentu. Vypracovaný technický scénář je předán
pedagogovi. Studenti se při natáčení nemusí striktně držet technického scénáře,
můžou

nastat

neočekávané

situace.

Více

o

technickém

scénáři

v

kapitole8.1.2Technický scénář.


Kresba storyboardu – je nakreslen kameramanem, pokud je vytvořen technický
scénář.Slouží

pro

větší

představivost

jednotlivých

záběrů.Viz. kapitola

8.1.3Storyboard.


Chystání rekvizit, kostýmů, masek– pokud se jedná o rekonstrukci reálné
situace,produkční sežene rekvizity, které jsou ve scénáři použity, popřípadě
kostýmy, které budou mít postavy na sobě a taky maskérku na líčení postav. Viz
kapitola 8.1.6 Příprava natáčení.
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9.2.2 NATÁČECÍ OBDOBÍ
Natáčecí období dokumentárního filmu tvoří až 2/3 času z tvorby díla. Může být natočeno
spousta

obrazového

a

zvukového

materiálu.

Mezi

fáze

natáčecího

období

dokumentárního filmu patří:


Vytvoření denních dispozic – vytváří je režisér, kameraman a produkční pro
každý den natáčení podle dispozic jednotlivých postav a lokací. Produkční
nezapomene naplánovat pauzy na odpočinek, občerstvení. Pedagog dbá na
formální správnost. Všechny denní dispozice jsou odevzdány pedagogovi.



Nachystání lokace – produkční zajistí, aby se lokace upravila dle představy
režiséra.



Nachystání kamerové techniky – kameraman si připraví kameru, světla k
zasvícení tmavých míst (obličej, místnost). Zkontroluje nastavení kamery, dle
předem dohodnutého formátu.



Nachystání zvukové techniky – pokud je zvuk snímán kontaktně na lokaci. Zvukař
si nachystá mikrofon ke snímání zvuku. Zkontroluje formát snímaného zvuku.



Oblečení postav, maskování postav – režisér ohlídá, aby postavy byli oblečeny a
namaskovány podle jeho představy.



Organizace štábu – při natáčení si režisér organizuje štáb a postavy tak, jak
potřebuje. Řídí se předem vytvořeným bodovým nebo technickým scénářem. Je
zodpovědný za dodržení denních dispozic.



Práce s postavami – režisér klade vhodné otázky, směřuje je určitým směrem a
rozvíjí je.



Kamera – kameraman volí vhodné prostředky k dotvoření režisérovy představy.
Především čerpá z předem zkompletovaného bodového nebo technického scénáře.
Dbá na správné použití technických prostředků k dosažení předem dohodnutého
záměru. Viz kapitoly 7.4 Kompozice a 0 Rakurs kamery – sklon kamery, pohyb
kamery.



Snímání zvuku – zvukař snímá dialogy postav, atmosféru místa, ruchy. Výpovědi
postav by měli být srozumitelné a snímané patřičným mikrofonem (směrový).



Dekupáž – režisér s kameramanem každý den po natáčení prodiskutovávají
natočený materiál a připravují se na další natáčecí den.
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Stahování natočeného materiálu – nahraný zvuk a obraz se průběžně během
natáčení (např. každý den po natáčení) stahují a zálohují. Jsou důležité aspoň dvě
kopie na různých zdrojích. Záloha se může poškodit nebo ztratit.

9.2.3 DOKONČOVACÍ OBDOBÍ
Dokončovací období se často prolíná s natáčecím. Po každém dnu natáčení stažený
materiál může putovat do střižny, tam se postupně formuje dílo. Dostatečný čas na střih
a zvuk dokumentu je nezbytný, dokumentární film se spíše režíruje ve střižně než při
natáčení.


Třídění nahraného materiálu – stažený obrazový a zvukový materiál střihač
rozdělí do jednotlivých složek (např. po obrazech, natáčených dnech) a pojmenuje
jednotlivé obrazové a zvukové jetí (např. číslo Obrazu číslo Záběru číslo Jetí).



Vytvoření audiovizuálního projektu – střihač založí nový audiovizuální projet ve
zvoleném střihačském programu. Rozlišení a jiné technické specifikace volí dle
natočeného obrazového a zvukového materiálu.



Synchronizace zvuku – pokud není synchronizován kontaktní zvuk s obrazovým
materiálem. Střihač jej synchronizuje.



Výběrka materiálu – režisér se střihačem vyberou nejvhodnější natočená jetí.
Vybírají momenty, které nejvíce posouvají dílo dle režijního záměru.



Hrubý střih – střihač z nastřádaného materiálu postupně formuje střih dle
režisérovy představy a jeho vlastního uvážení, skládá za sebe jednotlivé záběry.



Dotáčení materiálu – pokud chybí nějaký důležitý okamžik, událost, výpověď
nějaké postavy, potřebné záběry se dotočí a předají střihači.



Tvorba zvláštních efektů – pokud jsou v díle použity. Vytvoří se v preferovaném
rozlišení a předají se střihači do střižny. Viz kapitola 8.3.2 Zvláštní efekty.



Tvorba titulků – střihač vybere vhodné písmo, spolu s produkčním sepíše titulky
úvodní (uvedou dílo, název díla), průběžné (pokud jsou součástí režisérova
záměru), závěrečné (představují všechny osoby, které se na audiovizuálním díle
podílí a čím).



Finální střih – zhotoví střihač s režisérem dle jeho záměru. Finální střih obrazu
spolu se separovanými zvukovými stopami se předá zvukaři. Finální střih obrazu
(v co největší kvalitě) se také předá kameramanovi na barvení, korekci barev. Viz
kapitola 8.3.1 Střih.
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Výběr / komponování hudby – zvukař s režisérem vybere / nakomponuje hudbu
dle režisérova záměru.



Zvukový mix – zvukař dosadí vybranou hudbu a provede závěrečný mix(zahlazuje
přechody, sjednocuje). Viz kapitola 8.3.3 Zvuk.



Korekce barev – kameraman sjednotí barevné odchylky záběrů v obrazech.



Sesazení finálního obrazu se zvukem – finální zvuk, obraz po barevné korekci
jsou předány střihači. Ten finální nabarvený obraz sesadí, synchronizuje s finálním
zvukem.



Finální export – střihač vyexportuje sesazený finální obraz se zvukem do
vhodného filmového formátu. Výsledek předá na datovém nosiči produkčnímu a
ten jej odevzdá pedagogovi do stanoveného termínu.



Závěrečná schůzka – studenti se sejdou s pedagogem, předvedou své dokončené
audiovizuální dílo a sdělí problémy, které při natáčení vznikly. Pedagog je následně
ohodnotí za jejich přístup k práci, čas věnovaný projektu a kvalitu díla. Kvalita díla
by neměla být nejdůležitějším faktorem hodnocení.

9.3 VIDEOKLIP
U výroby videoklipu je nejdůležitější složkou hudba. Ta udává celému dílu směr, tempo a
rytmus.

9.3.1 PŘÍPRAVNÉ OBDOBÍ
Na přípravné období jsou vyhrazeny 2/3 z celkového času pro tvorbu audiovizuálního
díla. Před natáčením je důležité vše dobře připravit. Přípravné období videoklipu má tyto
fáze:


Sestavení výrobního štábu – studenti utvoří malé štáby a rozdělí si jednotlivé
štábní pozice (produkční, scénárista, režisér, kameraman, zvukař, střihač), za které
budou zodpovídat. Jeden student může obsadit více pozic.



Výběr / komponování hudby – hudba je nejdůležitější složkou videoklipu. Režisér
se zvukařem vyberou / nakomponují vhodnou hudbu už před literární přípravou.



Tvorba námětu – scénárista sepíše námět audiovizuálního díla v maximálním
rozsahu 1 normostrana, odevzdá jej pedagogovi. Námět se odvíjí od obsahu hudby.



Sepsání synopse, treatmentu – pokud je pedagog vyžaduje. Viz kapitola
8.1.1Literární příprava.
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Výběr lokace – studenti si vyberou prostředí, které jim vyhovuje na natáčení
(interiér, exteriér). Pokud nechtějí točit v reálném prostředí, můžou si vytvořit své
ve školním ateliéru/ třídě. Literární scénář videoklipu je vhodné psát na míru
určité lokaci.



Sepsání literárního scénáře – scénárista vyhotoví scénář na základě teoretických
poznatků, zvláštní důraz by měl být kladen na formální správnost scénáře a na
dodržení námětu. Viz kapitola 8.1.1Literární příprava. Student odevzdá
pedagogovi literární scénář v odpovídajícím rozsahu, každá minuta videoklipu by
měla odpovídat jedné stránce scénáře. Dramaturgická stavba je dána scénářem,
viz kapitola 7.1 Dramaturgická skladba.



Výběr hlavního hrdiny a dalších významných postav – režisér se snaží najít
herce, který je schopen danou roli zahrát nebo se do role vžít. Pokud studenti
nemají profesionální herce k dispozici, vyberou si do role neherce (kamaráda).
Režisér může do videoklipu obsadit interprety hudby.



Příprava kamerové techniky – kameraman si zarezervuje nebo sežene potřebnou
kamerovou techniku (kamera, stativ…) a světla, pokud je bude využívat k osvětlení
lokace, přisvícení tmavých míst či dotvoření atmosféry.



Příprava zvukové techniky – pokud je zvuk snímán na lokaci kontaktně (na místě
natáčení). Při realizaci videoklipu musí zvukař počítat s tím, že zvuk bude použit
jen výjimečně. Zvukař si zarezervuje nebo opatří zvukovou techniku (mikrofon,
sluchátka…) na natáčení.



Volba termínu natáčení – produkční zvolí vhodný termín natáčení tak, aby se dalo
točit na vybrané lokaci, herci a ostatní složky štábu neměli jiný program, technika
byla volná. Poté rezervuje lokaci a techniku na daný termín, uvědomí štáb a herce
o termínu natáčení.



Vypracování natáčecího plánu, rozpočtu – vyhotoví produkční, pedagog klade
důraz na formální správnost dokumentů. Produkční odevzdá natáčecí plán a
rozpočet pedagogovi. Viz kapitoly 8.1.4 Natáčecí plán a 8.1.5 Rozpočet.



Schůzky s herci – režisér se sejde jednotlivě s herci, vysvětlí jim svou představu
díla, jejich roli, charakter postavy a předá jim literární scénář. Spolu si projdou
scénář (pročtou si dialogy, udělají si představu o jednotlivých částech příběhu).
Schůzek může probíhat víc. Pokud dílo obsahuje tanec, režisér jej s herci dopředu
nazkouší.
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Vznik technického scénáře – je nezbytný, sestavuje ho režisér s kameramanem.
Hudba dává už přesnou časomíru, které se technický scénář musí podřídit.
Načasování jednotlivých scén a záběrů je nezbytné. Technický scénář by se měl
striktně držet scénáře literárního. Pedagog dbát na všechny formální náležitosti
tohoto dokumentu. Vypracovaný technický scénář je předán pedagogovi. Viz
kapitola 8.1.2 Technický scénář. Pokud dílo obsahuje tanec, samostatnou součástí
technického scénáře je choreografický scénář, na jeho tvorbu by si měl režisér
přizvat choreografa. Je vhodné přizvat střihače, aby se vyjádřil k možným
problémům, které se mohou vyskytnout ve střižně s natočeným materiálem. Viz
kapitolách 7.2 Záběr a 7.3 Vazba záběrů.



Kresba storyboardu – slouží pro větší představivost jednotlivých záběrů. Při
pohybově náročnějších scénách je nezbytný. Zhotovuje ji kameraman. Viz kapitola
8.1.3Storyboard.



Chystání rekvizit, kostýmů, masek – produkční sežene rekvizity, které jsou ve
scénáři použity a kostýmy, které budou mít herci na sobě a taky maskérku na líčení
herců. Je vhodné nachystat pleťový pudr, aby se herci v kameře neleskly. Viz
kapitola 8.1.6 Příprava natáčení.

9.3.2 NATÁČECÍ OBDOBÍ
Natáčecí období trvá v rozmezí pár dnu. Natáčecí období videoklipu zahrnuje tyto fáze:


Vytvoření denních dispozic – vytváří je režisér, kameraman a produkční pro
každý den natáčení. Jednotlivé obrazy se můžou točit chronologicky, tak jak jsou
psány po sobě. Natáčení je srozumitelnější pro štáb i herce, ale zabere více času.
Druhý způsob je natáčení, kde se točí obrazy/ sekvence záběrů sobě podobné (jsou
ve stejném prostředí, kostýmech…). Produkční nezapomene naplánovat pauzy na
odpočinek, občerstvení. Pedagog dbá na formální správnost. Všechny denní
dispozice jsou odevzdány pedagogovi.



Nachystání lokace – produkční zajistí, aby se lokace upravila dle představy
režiséra, naaranžují se rekvizity.



Nachystání kamerové techniky – kameraman si zasvítí lokaci dle dohodnuté
představy s režisérem, připraví si kameru na natáčení. Zkontroluje nastavení
kamery, dle předem dohodnutého formátu.

55



Nachystání zvukové techniky – pokud je zvuk snímán kontaktně na lokaci. Zvukař
si nachystá mikrofon ke snímání zvuku. Zkontroluje formát snímaného zvuku.



Oblečení herců do kostýmů, maskování herců – režisér ohlídá, aby herci byli
oblečení v kostýmech a nalíčení před zahájením plánovaného natáčení.



Organizace štábu – při natáčení si režisér organizuje štáb a herce tak, jak
potřebuje. Řídí se předem vytvořeným technickým scénářem. Je zodpovědný za
dodržení denních dispozic. Před každým záběrem je důležité klapnout, napsat na
klapku číslo obrazu, záběru a jetí a říct jej nahlas do mikrofonu. Takto se označují
jednotlivé záběry a jejich jetí.



Práce s herci – režisér vede herce k výkonu a snaží se je motivovat k dosažení jeho
režijní představy.



Kamera – kameraman volí vhodné prostředky k dotvoření režisérovy představy.
Především se řídí předem zkompletovaným technickým scénářem. Dbá na správné
použití technických prostředků k dosažení předem dohodnutého záměru. Viz
kapitoly 7.4 Kompozice a 0 Rakurs kamery – sklon kamery, pohyb kamery.



Snímání zvuku – zvuk se snímá kontaktně na natáčení nebo není snímán vůbec,
pokud nebude použit.



Dekupáž – režisér s kameramanem každý den po natáčení prodiskutovávají
natočený materiál a připravují se na další natáčecí den.



Stahování natočeného materiálu – nahraný zvuk a obraz se průběžně během
natáčení (např. každý den po natáčení) stahují a zálohují. Jsou důležité aspoň dvě
kopie na různých zdrojích. Záloha se může poškodit nebo ztratit.

9.3.3 DOKONČOVACÍ OBDOBÍ
Na toto období je vhodné nechat dostatek času a to okolo 30 dní. A to hlavně na střih,
zvukové dokončení je jednoduší. Dokončovací období má tyto fáze:


Třídění nahraného materiálu – stažený obrazový a zvukový materiál střihač
rozdělí do jednotlivých složek (např. po obrazech, natáčených dnech) a pojmenuje
jednotlivé obrazové a zvukové jetí (např. číslo Obrazu číslo Záběru číslo Jetí).



Vytvoření audiovizuálního projektu – střihač založí nový audiovizuální projet ve
zvoleném střihačském programu. Rozlišení a jiné technické specifikace volí dle
natočeného obrazového a zvukového materiálu.
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Synchronizace zvuku – pokud zvuk snímán kontaktně na lokaci, střihač jej
synchronizuje podle klapky (klapku v obraze přikládá ke klapce ve zvuku).



Výběrka materiálu – režisér se střihačem vyberou nejvhodnější a nejpovedenější
natočená jetí z každého záběru.



Hrubý střih – vyhotoví střihač podle technického scénáře a jeho vlastního uvážení.
Střih může být dán víceméně hudbou. Pokud je videoklip natočen jako hraný film,
střih nemusí být dán hudbou.



Dotočení materiálu – pokud chybí nějaká důležitá scéna, záběry a je prostor pro
dotočení, jednotlivé potřebné záběry se dotočí a předají střihači.



Tvorba zvláštních efektů – pokud jsou v díle použity. Vytvoří se v preferovaném
rozlišení a předají se střihači do střižny. Viz kapitola 8.3.2 Zvláštní efekty.



Tvorba titulků – střihač vybere vhodné písmo, spolu s produkčním sepíše titulky
úvodní (uvedou dílo, název díla), průběžné (pokud jsou součástí režisérova
záměru), závěrečné (představují všechny osoby, které se na audiovizuálním díle
podílí a čím).



Finální střih – zhotoví střihač s režisérem dle jeho záměru. Finální střih obrazu
spolu se separovanými zvukovými stopami se předá zvukaři. Finální střih obrazu
(v co největší kvalitě) se také předá kameramanovi na barvení, korekci barev. Viz
kapitola 8.3.1 Střih.



Zvukový mix – zvukové dokončení je jednoduší nebo odpadá úplně. Mix je více
méně dán mixem hudby. Někdy je vhodné zvýraznit důležité momenty videoklipu
nahranými ruchy. Více o zvuku v kapitole 8.3.3 Zvuk.



Korekce barev – kameraman sjednotí barevné odchylky záběrů v obrazech. Nebo
natónuje obraz, upraví barvy dle předem domluvené koncepce s režisérem.



Sesazení finálního obrazu se zvukem – finální zvuk, obraz po barevné korekci
jsou předány střihači. Ten finální nabarvený obraz sesadí, synchronizuje s finálním
zvukem.



Finální export – střihač vyexportuje sesazený finální obraz se zvukem do
vhodného filmového formátu. Výsledek předá na datovém nosiči produkčnímu a
ten jej odevzdá pedagogovi do stanoveného termínu.



Závěrečná schůzka – studenti se sejdou s pedagogem, předvedou své dokončené
audiovizuální dílo a sdělí problémy, které při natáčení vznikly. Pedagog je následně
ohodnotí za jejich přístup k práci, čas věnovaný projektu a kvalitu díla.
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10 ZÁVĚR
Cílem této práce bylo vypracovat metodiku tvorby audiovizuálního díla v rámci školních
institucí. Metodika byla vytvořena pro hlavní druhy audiovizuální tvorby a to pro hraný
film, dokumentární film a videoklip. Metodika tvorby animovaného filmu byla vynechána
z důvodů odlišnosti jednotlivých výrobních postupů. Práce obsahuje jak základní
seznámení s audiovizuální tvorbou, specifiky tvorby audiovizuálního díla v rámci
školních institucí, jednotlivými druhy audiovizuální tvorby, jejich charakteristikami,
audiovizuálními žánry, procesními fázemi tvorby, tak metodiku konkrétních druhů
audiovizuální tvorby v rámci školních institucí.
Bakalářská práce je především zaměřena na studenty, kteří audiovizuální dílo vytvářejí.
Také se věnuje práci pedagoga se studenty.

Vzhledem k náročnosti tvorby

audiovizuálního díla studenty, je zapotřebí odborný dohled pedagoga. Především se jedná
o koordinaci studentů po dobu celého procesu od jejich výběru druhu audiovizuálního
díla, přípravy, natáčení až po dokončování díla a jeho předání pedagogovi. Cílovou
skupinou jsou studenti středních odborných škol se zaměřením na audiovizuální
vzdělávání či studenti jiných školních institucí s pokročilou znalostí audiovizuální tvorby.
Tato práce je zpracována jako otevřený text, který bude doplňován a modifikován v
závislosti na dalších zkušenostech. Práci by bylo vhodné rozšířit o požadavky na technické
vybavení vzdělávacích institucí a technické specifikace v metodice audiovizuálních
tvorby.
Snahou práce bylo vytvoření metodiky, která dosud nebyla zkoumána. Předpokládám, že
práce může být vodítkem jak pro studenty, tak pro pedagogy k vytvoření lepšího modelu
tvorby audiovizuálního díla. Zpracovaná metodika najde také své využití v případě, že by
byl přijat nový student do již vytvořeného štábu. Po přečtení metodiky snáze pochopí
způsob tvorby audiovizuálního díla v tomto štábu a bude mít z čeho vycházet a na co
navazovat. Přínos bude mít práce také pro podobné vzdělávací organizace, které se chtějí
věnovat tvorbě audiovizuálního díla a hledají inspiraci pro přípravu vlastní metodiky.
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13 PŘÍLOHY
Příloha 1- Vzor literárního scénáře

ROZTMÍVAČKA
INT. OBCHOD – DEN
ZAJÍC přichází do obchodu se zeleninou.
Za pultem stojí usměvavý prodavač.
Zajíc si důkladně prohlíží zeleninu.
Žádný druh z vystavené zeleniny ho tak
nezaujme a ze zvědavosti se ptá
PRODAVAČE.

OBRAZ 1

ZAJÍC:
Dobrý den, máte shnilou mrkev?
Prodavač s podivem civí na zajíce.
Jednoznačně odpovídá.
PRODAVAČ:
Ne, nemáme.
Zajíc zklamaně odchází z obchodu.
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OBRAZ 2
INT. OBCHOD – DEN
Druhý den zajíc vchází do stejného obchodu
se zeleninou.
Objednává si u prodavače.
ZAJÍC:
Máte shnilou mrkev?
Prodavač znovu odpovídá.
PRODAVAČ:
Nemáme.
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OBRAZ 3
INT. OBCHOD – DEN
Třetí den si zajíc prohlíží zeleninu.
Prodavač v očekávání sleduje zajíce.
Zajíc přichází k pultu a objednává si.
ZAJÍC:
Dobrý den, máte shnilou mrkev?
Naštvaný prodavač odsekává zajíci.
PRODAVAČ:
Ano. Představ si, zajíci, že máme.
Zajíc si poskočí.
Vytahuje z kapsy legitimaci, předkládá ji
prodavači před oči a s radostí vykřikuje.
ZAJÍC:
Obchodní inspekce.
Prodavač překvapeně sleduje zajíce.
KONEC
ZATMÍVAČKA
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Příloha 2- Vzor technického scénáře
Obraz 1.
Televizní studio- interiér - noc
1. PD
Herečka ujíždí soustředěně na starém Svižná píseň z 80. let
jízdním kole směrem k divákovi. Je oblečena
sportovně dobově (80. léta). Na čele má
sportovní čelenku, ve vlasech vítr. Na pozadí
je naklíčovaná dráha na stadionu. Celá scéna
je v retro barvách. Pod herečkou se náhle
propadává přední kolo, přepadává přes něj. Režisér:
Režisér křičí.
Stop!

2. PC
Rozsvítí se světlo. Vše je v reálných barvách.
Herečka sedí na kole v ateliéru obklopená
štábem. Na pozadí je green screen. Je
nasvícena filmovými světly, rekvizitář se vrhá Herečka:
herečce na pomoc. Herečka křičí a odchází Krucinál! Já kráva, že jsem do toho šla.
pryč.
Opravdu neschopní, neschopní!

3. PD
Rekvizitář:
Rekvizitář šahá na gumu od jízdního kola. Je To není možné. Jak se to mohlo stát po třetí…
prázdná. Pokyvuje nevěřícně hlavou.

4. C
Režisér:
Režisér stojí vedle kameramana a zbytku Ale nemáme na to celý den. Zrychlíme s tou
štábu. Pozorují rekvizitáře.
opravou.

5. PD
Asistentka produkce přináší
nářadím na opravu rekvizitáři.

brašnu

s

6. VD
Rekvizitář rukou odšroubovává úchytový
šroub.
7. D obličeje
Rekvizitář rychle odšroubovává šroub.
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8. PD
Vytahuje šroub a odkládá ho na zem.
Vytahuje celé přední kolo. To pokládá taky
na rovný povrch vedle brašny na nářadí.

9. PD
Herečka znuděně sedí na židli. Asistentka
produkce jí nabízí žvýkačku.
10. VD
Rekvizitář mezi ráfek a plášť vsunuje
montážní páku na uvolnění pláště.
11. PD – D
Herečka si bere jednu žvýkačku od asistentky
produkce.
12. VD
Rekvizitář uvolňuje pákou plášť.
13. D
Pokládá montážní páku na zem.
14. D
Rekvizitář vytahuje prasklou duši ven z kola.
15. PD obličeje
Rekvizitář se zběžně podívá na režiséra.
16. PD
Režisér si nervózně okusuje nehty.
17. PD
Rekvizitář vytahuje z brašny novou duši.
18. D
Nasazuje ventilek do díry v ráfku.
19. D obličeje
Zastrkává novou duši okolo ráfku.
20. D
Dozastrkává novou prázdnou duši.
21. D
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Z brašny na nářadí vytahuje montážní páku.
Začíná jím zadělávat plášť.
22. PC
Režisér nevrle přebíhá z jedné strany ateliéru
na druhou a žvýká. Asistentka režie nabízí
žvýkačku kameramanovi.
23. VD
Rekvizitář dokončuje zadělávání pláště,
odkládá montážní páku.
24. PD
Zvukař sedí opřený o tágo a sleduje výměnu,
žvýká.
25. PC
Rekvizitář připevňuje přední kolo.
26. D
Nasazuje šroub.
27. D obličeje
Utahuje jej rukou.
28. VD
Zatahuje šroub na pevno.
29. PD
Herečka už je nachystaná na scénu.
30. D
Rekvizitář nasazuje pumpičku na ventilek.
31. PD
Pumpuje vzduch do duše.
32. C
Režisér a celý štáb v očekávání. Všichni
žvýkají.
33. VD
Vytahuje pumpičku.
34. D
Sklízí brašnu.
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35. D obličeje
Na režii ukazuje, že už je vše v pořádku.
Pokyvuje hlavou.
36. D / PD
Režisér stojí nachystaný vedle kameramana
a křičí.
37. C
Štáb je taky nachystán.

Svižná píseň z 80. let

38. PD
Herečka sedí na kole.

Svižná píseň z 80. let
Výstřel z pistole

39. D
Ruce drží pevně řídítka. Zazní výstřel.

Svižná píseň z 80. let

40. VD
Noha začíná šlapat.

Svižná píseň z 80. let

41. PD
Herečka šlape na kole směrem ke kameře.

Svižná píseň z 80. let

42. VD
Stopky jí měří čas.

Potlesk diváků

43. PD
Dojíždí do cíle, tělem přetíná vítěznou pásku.
44. D
Vytahuje z kapsy žvýkačku REKORD.
45. D
Představení produktu- grafika žvýkačky.
46. VD
Přežvykující smyslná ústa citují slogan na
žvýkačku značky REKORD.

Herečka:
Žvýkačka, která je na trhu už 40 let. To je
rekord!

Titulky.
KONEC
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Příloha 3- Vzor natáčecího plánu

NATÁČECÍ PLÁN
DEN
1

2

43INT

43

44

ČAS
ZÁBĚRY OBRAZ DEN/NOC
9-11h
1-5
1
DEN
11-13h
11-17
3
DEN
11-14.30h 23-33
5
DEN
14.30-17h 43-50
7
DEN
9-10h
6-10
2
DEN
10-12h
18-22
4
DEN
12-15h
34-42
6
DEN
15-16.30h 50-55
8
DEN

INT /EXT/REÁL
EXT
EXT
EXT
EXT
REÁL
REÁL
REÁL
REÁL

16.30-17h

EXT
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9

DEN

- záběry se budou natáčet v ateliéru
- záběry se budou natáčet v reálném interiéru

44REÁL

70

LOKACE
Zahrada
Zahrada
Zahrada
Zahrada
Pokoj
Pokoj
Pokoj
Pokoj
Před
domem

HEREC
A
herec A
herec A
herec A
herec A
herec A
herec A
herec A
herec A

HEREC B
herec B
herec B
herec B
herec B

Příloha 4- Vzor rozpočtu

ROZPOČET
DRUH
Kamera

Světla
Zvuk
Celkem
Doprava
Catering
Kostýmy
Lokace
Reakvizity

NÁZEV
INTERNÍ NÁKLADY45
Stativ
Klapka
Kamera
Prodlužka 220V
Halogen 500W
Sluchátka
Mikrofon
Mikrofon
EXTERNÍ NÁKLADY46
Benzín
Jídlo
Bílý plášť
Chata

KS

Tabule
Teleskop

Ostatní
Herec A
Herec B

Herci

JEDNOTEK

46EXTERNÍ

3 dny
3 dny
3 dny
3 dny
3 dny
3 dny
3 dny
1 ks

600 Kč
30 Kč
2 500 Kč
200 Kč
100 Kč
60 Kč
1 000 Kč
ŠZ

1 800 Kč
90 Kč
7 500 Kč
1 800 Kč
1 200 Kč
180 Kč
3 000 Kč
15 570 Kč

1
1
1
1
1
1
1
1
1

30 l
3 dny
1
3 dny
1
1
1
3 dny
3 dny

35 Kč
300 Kč
80 Kč
600 Kč
800 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč

1 050 Kč
900 Kč
80 Kč
1 800 Kč
800 Kč
500 Kč
500 Kč
1 500 Kč
1 500 Kč
8 630 Kč

NÁKLADY- ze školních zdrojů, nehradí studenti
NÁKLADY- z jiných než školních zdrojů, hradí studenti
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CELKEM

1
1
1
3
4
1
1

Celkem

45INTERNÍ

CENA

Příloha 5- Vzor denních dispozic

DENNÍ DISPOZICE
Nikol
Produkční
Augustínová
Lucie
Režisérka
Plaširybová
Kameraman
Michal Bouška
Asistent kamery Ludvík Otevřel
Zvukař
Pavel Vrtěl

Herečka Alice
Herec robot
Č.O.

ZÁBĚRY

1
3

1-12
14

5
2
4

17-27
13
15-16
ROLE

Alice
Robot
PROFESE
Produkce
Režie
Kamera
Asistence
kamery
Zvuk
REKVIZITY
SCÉNA
KOSTÝMY,
MASKY
AUTA

Tereza Lišková
Jozef Potočan
MOTIV
Večerní dílna
Večerní dílna
Večerní dílna
Chodba
Chodba
HEREC
Tereza Lišková
Jozef Potočan
ŠTÁB
Nikol
Augustínová
Lucie
Plaširybová
Michal Bouška

Sobota 1.12. 2012

1. NATÁČECÍ DEN

Sraz

8.00 před budovou U4

Směna
Klap
Oběd
Svačina

9.00 - 23.00
10.00
15.00 - 15.30
19.30 - 20.00
Dřevařská dílna ve
Strážnici
Chata v Tvarožné Lhotě

Lokace
Zázemí

NÁSTUP 8.00
POPIS SCÉNY
Představení dílny, Alice vyrábí
robota
Robot leží na stroji
Alice se vrací do dílny, robot
robot oživl
Alice telefonuje
Alice telefonuje
KOSTÝMY
ODJEZD
bílý plášť, brýle
8.30
8.30
NA
NÁSTUP DOPRAVA
PLACE

ČAS
NATÁČENÍ

HERCI
Terka, Jozef
Jozef

10.00 -14.45
14.45 - 15.00

Terka, Jozef
15.30 - 19.30
Terka
20.30 - 21.00
Terka
21.00 - 22.00
DOPRAVA NA PLACE
s Lucií
10.00
s Lucií
10.00
TECHNIKA
Slider

POZNÁMKY

8.00 s Michalem

9.00

rekvizity

8.00
s Lucií
8.00 s Michalem

9.00
8.50 jídlo, 9.00 klíče
9.00 Steadicam

Ludvík Otevřel
8.00 s Michalem
9.00
Pavel Vrtěl
8.00
s Lucií
9.00
Obraz 1, 3, 5: kresby dokonalého muže, fotky Alice s bývalým přítelem, plánek sestrojení
robota, zbrušovačka,
kouř, krev + stříkačka, rádio, prostěradlo, noviny, telefon
stůl, velký stroj, lampa, věšák, zrcadlo, fix, 6x baterka
pudr
Michal Bouška, Lucie Plaširybová
V případě zpoždění nebo problémů kontaktujte produkční!
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