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Anotace:

Fotografi cký obraz jako východisko pro jiná média

Bakalářská práce je zaměřena na fotografi cký obraz a jeho využití  v jiných médiích. 

Pojednává o úpravách a použití  klasické a digitální fotografi e. Zaměřuje se na techniku 

fotomontáže, koláže a využití  fotografi e v animaci. Teoreti cké principy jsou použity 

v zadání pro žáky základní školy. Uplatňují se také v prakti cké části  bakalářské práce.

Klíčová slova: fotografi e, animace, současné umění, fotomontáž, výtvarná výchova

Annotati on:

Photographic Image as a Basis of Other Media

The subject of this bachelor’s thesis is photographic image as a basis of otrher media. 

It is focused on using and changing both analog and digital photography including 

photomontage, collage and animati on. Theoreti cal principles discussed in the thesis are 

then converted to the project for elementary school students. The practi cal part is also 

based on the above menti oned theoreti cal principles.

Key words: photography, animati on, contemporary art, photomontage, art educati on
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Úvod

Fotografie je velmi tvárné médium, které se dá použít mnoha způsoby. Ve své bakalářské 

práci uvádím možnosti využití a tvoření s fotografiemi. Zaměřuji se také na pojem obrazu 

a fotografie a na základní principy analogové a digitální fotografie.   

V části věnované fotografické postprodukci popisuji různé způsoby úprav analogových 

i digitálních fotografií. Věnuji se klasickým postupům fotomontáže i základům práce 

v grafickém editoru a možnostem, které nabízí.

Také se zaměřuji na tvorbu fotomontáží a koláží z fotografií a na stručný nástin historie 

těchto technik. Uvedla jsem několik osobností, které se věnovali těmto způsobům tvorby. 

Zmínila jsem i současné umělce, kteří se touto tvorbou zabývají.

V teoretické části bakalářské práce se věnuji i využití fotografie v animaci a filmu, neboť 

animaci považuji za fascinující obor, který se s fotografií potkává v mnoha ohledech. 

V didaktické části práce se zaměřuji na možnosti zprostředkovat práci s fotografií žákům 

během hodin výtvarné výchovy. Navrhla jsem zadání, jež by zahrnovalo vlastní pořízení 

fotografie i následné tvoření s ní.

V praktické části práce představuji vlastní tvorbu. Vytvořila jsem několik fotomontáží 

a některé z nich použila pro animaci. V této části práce zmiňuji umělce, jejichž díla 

mne inspirují. Dále popisuji okolnosti a postup vlastní práce a představuji výsledné 

fotomontáže.
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1. Obraz

Většina podnětů k nám přichází prostřednictvím zraku. Díky němu se orientujeme, 

rozlišujeme, pozorujeme, vyhodnocujeme. Kromě vnímání skutečnosti, která je kolem 

nás, obklopují nás vizuální podněty skrz obrazy již vytvořené, zprostředkované. Do této 

kategorie se dají zařadit fotografie, denní tisk, obaly výrobků, všudypřítomné reklamy. 

Samozřejmě zprostředkovaným obrazem může být i umělecké dílo, většinu času nás však 

obklopují běžné, komerční, někdy až obtěžující vizuální podněty. 

Podstatou vizuálního podnětu je obraz. Pojem obraz může být vnímán jako interpretace 

okolního světa, které se odráží v našem vědomí. S pojmem se dá zacházet i v konkrétnějším 

pojetí. Například Vilém Flusser (1994, s. 5) uvádí, že obrazy jsou plochy, nesoucí význam. 

Poukazují na něco v časoprostoru, co nám mají jako abstrakce (jako zkratky čtyř dimenzí 

časoprostoru na dvě dimenze plochy) učinit představitelným. Tuto specifickou schopnost 

abstrahovat plochy z časoprostoru a znovu je do časoprostoru promítat nazývá imaginací. 

Člověk může postihnout obraz jediným pohledem, ale dojde tím pouze k povrchnímu 

významu. Pokud chce najít hlubší významy a zrekonstruovat abstrahované dimenze, musí 

dovolit pohledu, aby povrch obrazu bedlivě ohledal. Tento proces Flusser označuje jako 

scanning. Jedná se o sledování komplexní cesty, kterou tvoří jednak struktura a jednak 

intence pozorovatele. Scanning otvírá význam obrazu, který je syntézou dvou intencí 

– té která se objevuje v obraze, a té, jež je vlastní divákovi. Z toho plyne, že obrazy nejsou 

jednoznačné komplexy symbolů, ale mnohoznačné a nabízejí prostor pro interpretace.

2. Technický obraz

„Technické obrazy jsou plochy, které působí jako vodní přehrady. Tradiční obrazy do nich 

vplývají a stávají se věčně reprodukovatelnými: krouží v nich.“ (Flusser 1994, s. 15)

Technické obrazy jsou vytvářeny přístroji, neboli aparáty. Slovo „apparatus“ pochází 

z latiny, je odvozeno od slovesa „appare“, které znamená „připravovat“ (Flusser 1994, 
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str. 16). Tyto přístroje zahrnují fotoaparáty, ale i jiná snímací zařízení, například kamery.

Obtížně se dešifrují, protože vytváří dojem, že nemusí být vůbec dešifrovány. Zdánlivě 

se jejich význam automaticky zobrazuje na povrchu. Vyvolávají představu, že viděné 

nejsou symboly, které je nutné dešifrovat, ale symptomy světa, prostřednictvím 

kterých je možné vidět svět. Diváka vede k dojmu, že kvůli zdánlivě ojektivnímu 

a nesymbolickému charakteru, je možno k technickým obrazům přistupovat jako k dívání 

se z okna. Důvěřovat jim, jako vlastním očím. Nekritičnost k technickým obrazům se stává 

nebezpečnou, obzvláště v situaci, kdy technické obrazy vytlačují texty. Nebezpečí tkví 

v tom, že objektivita technických obrazů je klam (Flusser 1994, s. 10). Tyto dojmy jsou 

pravděpodobně vyvolané skutečností, že technické obrazy, ať už zachyceny rozličnými 

přístroji, jsou tím nejautentičtějším a nejrealističtějším zobrazením, kterého jsme schopni 

dosáhnout. Nutné je však k těmto zprostředkovaným zobrazením skutečnosti přistupovat 

kriticky, vyhodnocovat v souvislostech a nespoléhat se na první dojem.

Zajímavou otázkou je míra vlivu přístroje v procesu zaznamenávání skutečnosti. Do jaké 

míry má autor zobrazení vše pevně v rukou a na kolik je výsledek ovlivněn přístrojem? 

Flusser (1994, s. 29) uvádí, že fotograf se může domnívat, že při volbě kategorií přináší do 

hry vlastní kritéria. Nebo, že vytvoří obrazy, kde bude aparát jen prostředkem. Avšak jeho 

kritéria, která zdánlivě nezávisí na aparátu, jsou přesto podřízena programu fotoaparátu. 

Jako všechny technické obrazy jsou i fotografie pojmy zašifrované do večných konfigurací, 

a to jak pojmy fotografa, tak i pojmy, které byly naprogramovány do fotoaparátu. Úkolem 

fotografické kritiky je dešifrovat obě tato zakódování z každé fotografie, byť se i navzájem 

prostupují.

„Aparáty byly vynalezeny, aby simulovaly specifické myšlenkové procesy. Teprve dnes 

(po vynálezu počítačů) a jako by dodatečně se ukazuje, o jaký druh myšlenkových procesů 

u všech aparátů jde. Totiž o myšlení vyjadřující se v číslech. Všechny aparáty (a nikoli teprve 

počítače) jsou počítací stroje a v tomto smyslu „umělé intligence“, a to platí i pro kameru, 

přestože její vynálezci tuto vlastnost uvážit nemohli. Ve všech aparátech (a tedy už i v kameře) 

dominuje myšlení v číslech nad myšlením lineárním, historickým.“ (Flusser 1994, s. 5)
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3. Fotografie

Slovo fotografie pochází z řeckých slov „fós“ a „grafis“. Slovo „fós“ znamená světlo, slovo 

„grafis“ označuje štětec nebo psací hrot. Přeneseně tak vzniká spojení kreslení světlem, 

nebo-li fotografie zachycuje to, co kreslí světlo. Fotografie se dělí na analogové (klasické) 

a digitální.

Rozdíl mezi analogovou a digitální fotografií je ve způsobu záznamu. U klasické fotografie 

dochází k expozici filmu, ze kterého vzniká negativ a posléze fotografie ve fyzické podobě. 

Digitální fotografie používá k zachycení informací světlocitlivý čip, který dále převádí 

informace do digitální podoby.

Fotografie se nám staly zvyklostí. Většinu fotografií už ani nevnímáme, tak jako ve svém 

okolí přehlížíme to, na co jsme zvyklí. Denně vídáme nové fotografie v novinách, v ulicích 

nové plakáty a ve výlohách nové reklamy. Právě na toto ustavičné měnění fotografií jsme 

si zvykli. Zvykli jsme si na neustálé změny probíhající ve fotografickém univerzu, i na jeho 

pestrost (Flusser 1994, s. 55).

Fotografie se staly součástí našich životů, jsme jimi doslova zaplaveni. A to nejen 

ve veřejném prostoru, ale i v osobním životě. Cena digitálních fotoaparátů postupně 

klesla na míru, že si jej nyní může dovolit téměř každý. Pořizování fotografií také již není 

doménou pouze fotoaparátů, fotografovat je možné prostřednictvím většiny mobilních 

telefonů a tabletů. K běžnému fotografování také není třeba téměř žádných znalostí, stačí 

vidět na displej a zmáčknout tlačítko. Navíc s příchodem digitální fotografie, rozšířením 

počítačové gramotnosti a s příchodem tabletů, odpadá nutnost vlastnit fotografie 

ve fyzické podobě. Stačí prohlížet fotografie přímo v počítači, popřípadě je sdílet na 

sociálních sítích. To ještě více zlevňuje celý proces kolem fotografování, v porovnání 

s analogovými fotografiemi. Pro běžného vlastníka fotoaparátu dnes není fotografování 

procesem soustředění se, přemýšlení o světelných podmínkách a o omezenému počtu 

volných snímků na filmu. Na paměťovou kartu může pořídit stovky fotek, v různých 

variantách a pokud něco nevyjde dle představ, může se pokusit fotografie vylepšit 
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v grafickém editoru. Toto samozřejmě zahrnuje amatérské fotografování. Profesionální 

fotografové jistě přistupují k fotografování se stejným rozmyslem a soustředěním, 

ať již jde o fotografování analogové nebo digitální. Analogové fotografování v současnosti 

zažívá opět vlnu zájmu, zejména jako umělecké techniky. Například používání camery 

obscury je nyní velmi populární, pravděpobně jako přirozené vyústění přesycenosti 

snadnými a  „dokonalými“ digitálními fotografiemi.

4. Fotografická postprodukce

Bourriaud (2004, s. 15) k principu postprodukce uvádí: „Přisvojování je prvním stádiem 

postprodukce: nejde už o výrobu předmětů, nýbrž o to vybrat z již existujících věcí jednu 

a nějak ji použít nebo ji s určitým záměrem přetvořit.“ 

Fotografická postprodukce zahrnuje veškeré následné úpravy s již pořízenou fotografií. 

Tento pojem se často používá ve světě reklamy. Je téměř nemožné, aby se v reklamních 

materiálech objevila neupravovaná fotografie. Vždy je třeba zakrýt drobné nedostatky, 

upravit barevnost nebo jen oříznout rozměr fotografie anebo naopak dotvořit chybějící 

části. Tyto možnosti jsou uplatňovány převážně v komerčním využití a mnohými jsou 

proto zatracovány. Ovšem jedná se o užitečné nástroje, které používá ke své tvorbě 

i řada umělců.

4. 1 Možnosti postprodukce analogové fotografie

Analogová fotografie se dá ovlivnit mnoha způsoby. Například úpravou jasu a kontrastu 

a to jak u pozitivu, tak i negativu. U negativu chemicky, podle použité vývojky a procesu 

vyvolání. U pozitivu výběrem fotografického papíru a při procesu osvitu. Během osvitu 

zvětšovákem můžeme například vykrýt určitou část obrazu maskou a tím zkrátit osvitový 

čas v porovnání se zbytkem plochy. Je tak možné vytvořit ideální expozice, kde budou 

prokresleny jak světla, tak stíny. Další možností postprodukce analogové fotografie 

je spojování negativů. Metoda umožňuje vytvářet efektní spojení, kterých by jinak 
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fotografie nebyla schopna normální cestou dosáhnout. Fotografie je také možné kolorovat 

či tónovat. V portrétní fotografii se často používala retuš. Jejím úkolem bylo skrýt případné 

nedostatky portrétované osoby či odstranit drobné kazy na fotografii. Na pozitivu 

se retuš nanáší speciální sadou barev štetcem. K retušování větších ploch je možné použít 

americkou retuš, která barvu rovnoměrně rozstřikuje pomocí vzduchové pistole.

4. 2 Klasické fotomontáže a fotokoláže

Fotomontáž vzniká specifickým použitím fotografických obrazů. Principem je zásah 

do již pořízeného obrazu, ať už na negativu nebo při osvitu fotopapíru nebo tak může být 

označena práce s fotografií již hotovou.

Další možností práce s fotografiemi je koláž. Původ slova koláž se odvozuje od 

francouzského „collage“, což znamená lepení. Koláž vyvinuli  Georges Braque a Picasso, 

jako reakci na etapu hermetického kubismu. Snažili se oživit své obrazy prvky konkrétní 

reality, proto začali vlepovat do svých obrazů kusy novin, tapet a jiných materiálů (Bláha 

2001, s. 54).

Koláž zahrnuje mnoho technik a jejich kombinací. Materiálem pro tvorbu se mohou stát 

fotografie, tisky, reprodukce, textil či nalezené předměty. Pojem koláž našel své místo 

i v jiných oborech, v nichž se užívá spojení různých částí do nového celku (hudba, literatura, 

obr. 1 Pablo Picasso: Noty, 
           kytara a sklenice, 1912

obr. 2 Georges Braque: Zátiší na stole, 1912
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film, videoart...). Koláže  z fotografií vytvářelo a vytváří mnoho umělců.  

Hranice mezi fotomontáží a koláží z fotografií je tenká. Dalo by se říci, že úmyslně na 

hrubo slepeným vystříhaným kouskům z novin patří spíše označení koláž, nicméně 

v mnoha publikacích najdeme díla vytvořena tímto stylem, pod názvem fotomontáž.

Použití fotografických montáží se začalo uplatňovat nedlouho po vzniku fotografie. 

Fotomontáž byla používána jako komerční technika pro návrhy reklam již v devadesátých 

letech 19. století. Větší rozmach fotomontáže však přišel kolem roku 1919 s hnutím Dada. 

K tvůrcům fotomontáží a fotokoláží patřili John Heartfield, George Grosze, Raoul 

Hausmann, Hanna Höch v prostředí Výmarské republiky. V té době stejnou technikou 

tvořili v Sovětském svazu  Alexandr Rodčenko a Gustav Klucis (Foster et al 2004, s. 170). 

Fotomotáží se zabývalo mnoho umělců, například Kurt Schwitters, Laszlo Moholy-Nagy, 

Man Ray a další. Zmíněný Man Ray, jenž se věnoval mnoha uměleckým technikám, 

přispěl k obohacení fotomontáže a práci s fotografií tím, že fotografie začal vytvářet bez 

použití fotografického přistroje. Na světlocitlivý fotografický papír umisťoval nejrůznější 

předměty a poté je prosvítil. Použití předmětů s různým stupněm průhlednosti vytvořilo 

zajímavé efekty. Takto vytvořené fotografie byly nazývány rayogramy, dnes se použává 

spíše výraz fotogram.

obr. 3 Man Ray: Dora Maar, 1936 obr. 4 Man Ray: Rayogram, 1922 obr. 5 Kurt Schwitters: Bez názvu, 1937
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V Československu se fotomontáží zabývala řada umělců. Fotomontáže jako způsob 

vyjádření vyhovovaly zejména Skupině surrealistů, Děvětsilu i mnoha dalším umělcům 

bez jasného vyhranění či členství v těchto sdruženích. K nejznámějším patří Josef Sudek, 

Karel Teige, Jindřich Štyrský, Jaroslav Rössler, Otakar Lenhart a další (Mrázková 1989).

obr. 6 Otakar Lenhart: jedna z ilustrací k básni 
            A. RimbaudaOpilý koráb, 1940-1950

obr. 8 Jaroslav Rössler: Zábradlí, 1962

obr. 9 Jaroslav Rössler: Nerudova ulice – prisma I., 1966

obr. 7 Otakar Lenhart: Autoportrét,
           1935
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4. 2. 1 Koláže z fotografií

Kolážemi z fotografií se zabýval i Libor Fára, umělec, který tvořil prostřednictvím mnoha 

médií a žánrů. Věnoval se malířství, kresbě, typografii, scénografii, asamblážím a kolážím. 

U příležitosti 90. výročí jeho narození, proběhla v Muzeu Kampa výstava jeho tvorby 

pod názvem Rytmus. Právě rytmus odkazuje k členění a schopnosti variovat a hrát 

si s daným rámcem, skládat sestavy a konstrukce, to vše patřilo k výrazným prvkům 

v jeho tvorbě. Název výstavy odkazuje i k některým jeho cyklům, které nesly název Rytmus. 

Fára měl blízko k hudbě, obzvláště jazzu a aktivně se věnoval hře na bicí nástroje. Hudba 

pro něj byla součástí tvorby a tvrdil, že poslech hudby se při tvorbě díla musí projevit. 

Rytmický charakter má i soubor fotografických koláží Pocta Bracellimu, kde byly pro koláž 

použity fotografie sestav z dřevěných přepravek na zeleninu. Experimentální přístup 

k obrazu , kombinování koláže a inscenované fotografie dokládají cykly jako Pocta koláži 

či Otvírání stěn. Při tvorbě série Ty okno nejprve nakreslil motiv ženského těla za oknem, 

následně kresbu přefotil a vykopíroval na fotoplátno, které občas ještě dobarvil (Rytmus 

2015). Fotografie kombinoval i s látkou a tiskem (Situace bílého obdélníku). Kromě těchto 

experimentálních přistupů,  zacházel s fotografiemi i tradičnější cestou. Navrhoval knižní 

obálky, filmové a divadelní plakáty. I tato tvorba v oblasti užitého umění nese Fárův osobitý 

styl. Kombinování fotografií, rozdělování, členění na plochy. Dokázal byť i jen pomocí 

vertikálního či horizontálního členění fotografií dodat dílu dynamiku a napětí.

obr. 10 Libor Fára: Pocta 
             Bracellimu, 1975

obr. 11 Libor Fára: Ty okno, 
              1979

obr. 12 Libor Fára: Otvírání 
            stěn, 1972
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Jedním z nejvýznamnějších osobností věnujících se kolážím byl Jiří Kolář. Původně 

se věnoval literatuře, byl básníkem a překladatelem. Koncem padesátých let došel 

k rozkladu přirozené poezie a vytváření typogramů, koláží a asambláží.  Využíval při tom 

útržků nejrůznějších druhů písma a také reprodukce slavných uměleckých děl. Experimentoval 

s různými formami. Později vytvořil řadu specifických metod koláží. Mráz (2002, s. 131) 

uvádí, že inspiraci k těmto kolážovým metodám nacházel v dadaismu a informelních 

i konstruktivistických tendencí. Tak vznikla muchláž, chiasmáž, roláž, proláž, margitáž, 

ventiláž, zmizáž, destruované, nalezené, objektové a hloubkové básně, chiasmážové objekty, 

cenzurované koláže a další.

Chalupecký (1994, s. 101) popisuje, že ve světě ho učinilo proslulým právě používání 

rozřezaných reprodukcí nebo na malé kousky roztrhaných textů. Často z nich vytvářel 

abstraktní obrazce. Někdy svou předlohu, například starou rytinu nebo fotografii jen 

zmuchlal a přitiskl na plochu. Koláží pokrýval i různé předměty.

obr. 13 Libor Fára: Hra o jablko, 1976

obr. 14 Libor Fára: Juliana

obr. 15 Jiří Kolář: Autoportrét, 1979 obr. 16 Jiří Kolář: Venuše, 1968
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4. 2. 2 Fotomontáž, fotokoláž a jiné využití fotografie v současném umění

Fotomontážím a kolážemi z fotografií se zabývá mnoho současných umělců. Zaujala mne 

tvorba dvou mladých tvůrců, shodou okolností oba pochází z Anglie. Oba mají syrovější 

způsob zacházení s fotografiemi, nesnaží se o dokonalé prolnutí, ve své tvorbě přiznávají 

fyzický rozměr fotografe. Používají spíše klasických než digitálních metod. Z českých 

umělců úvádím tvorbu Štěpánky Šimlové.

Adrian Brannan je současný umělec, tvořící převážně fotokoláže. Zaměřuje se na motiv 

města, kladením fotek přes sebe zdůrazňuje energii a zmatek městského prostředí. Při 

pohledu z větší vzdálenosti není úplně patrné, že se jedná o fotografie přelepené přes 

sebe. Koláž působí komplexně a spojené díly vyvolávají dojem pohybu. Místo pořizování 

digitálních fotografií a úpravy v grafických programech, rozhodl se Brannan fotit 

klasickým způsobem prostřednictvím analogového fotoaparátu a fotografie lepit ručně. 

Tento přístup považuje za opravdovější zpodobnění fotografovaných objektů. Fotografie 

pořizuje z několika míst na mnoho filmů. Na místa se vrací několikrát a fotografuje 

v různé denní doby a místo fotografuje i z více pohledů. Fotografie si i sám vyvolává. Jeho 

koláže bývají složeny z mnoha dílů, od padesáti až do tisíce kusů fotografií (Tilbian 2011).

Zachycením prostředí města, jeho pohybu a také dělenín prostoru na plošky, které vzniklo 

nedokonalým navázáním okrajů fotografie, ještě více zdůrazňuje dynamiku obrazu. 

Obraz tak  připomíná některá díla futuristických malířů. Fotografie jsou však na rozdíl 

od futuristických obrazů v reálných barvách a kombinace světlejší dílů fotografií 

umístěných mezi tmavší kusy, dává celku dojem prozářenosti světlem.

obr. 17 Adrian Brannan: The London 
              Underground 
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Zajímavý pohled na fotografickou tvorbu zaujímá Melinda Gibson. Prozkoumává hranice 

fotografie, zkouší experimentovat s různými technikami. Pro jeden ze svých projektů 

použila knihu Charlotte Cotton Photograph as a Contemporary art (2014). Z knihy vybrala 

jednotlivé listy s fotografiemi od známých autorů. Vždy ze tří stránek vytvořila fotokoláž. 

Použitím fotografií jiných umělců a zpracováním už vydané knihy chtěla vyvolat otázku 

ohledně autorských práv. Spojením zasazuje prvky do nových souvislostí, vytváří novou 

realitu. Z knihy, obsahující fotografické reprodukce, vytvořila knihu zahrnující stejné 

reprodukce, ale ve změněné podobě. Svou knihu pojmenovala stejným názvem, jaký měl 

originál – Photograph as a Contemporary art (Smithson 2011).

obr. 18 Melinda Gibson: VII.

obr. 20 Melinda Gibson: VI.

obr. 19 Melinda Gibson: XX.

obr. 21 Melinda Gibson: XIV.
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Štěpánka Šimlová je významnou autorkou současného umění. Podílela se na formování 

české scény v devadesátých letech. Svou tvorbu představuje především formou nových 

médií, fotografických cyklů a jejich digitálních manipulací, často používá i malbu. Do 

své tvorby reflektuje osobní prožitky, zachycení dojmu a uvolnění asociací (Malá, 2015). 

Zaujal mne především její fotografický cyklus zátiší mikrosvětů. Na bílé pozadí promítla 

fotografii a před toto pozadí umístila předměty. Většinou drobné žánrové plastiky a  tato 

zátiší vyfotografovala. Výsledek pak ukazuje zajímavý efekt, kdy se promítaná fotografie 

zobrazuje na těle plastiky a silueta plastiky, přes kterou jede světlo, na pozadí krajiny vrhá 

stín. Je to vlastně spojení fotografie a hmotného předmětu v zachycené fotografií.

Práce s novými médii je charakteristická i pro Veroniku Bromovou. Známá je především 

digitálně manipulovanými snímky, které začala vytvářet v devadesátých letech. Mezi hlavní 

náměty její tvorby patří lidské tělo (obzvláště ženské), jeho deformace nebo anatomické 

průřezy. Často pro fotografie používá vlastní tělo. U většiny digitálních montáží se nesnaží 

vytvářet iluzi reality, naopak fotografie stylizuje do takové míry, že některé připomínají 

spíše malbu. Tento dojem je ještě podpořen prezentací fotografií formou tisku na plátně. 

Jindy využívá digitální fotomontáže pouze pro spojení několika fotografií dohromady. 

Například se vyfotografuje v různých pózách a všechny potom umístí do jedné krajiny.

obr. 22, 23 Štěpánka Šimlová: Zátiší mikrosvětů obr. 24 Veronika Bromová: Bytosti
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4. 3 Možnosti postprodukce digitální fotografie

Jak naznačuje Kerlow (2011, s.13), stávají se počítače součástí našeho života více, než 

kdykoliv předtím. Vytvářena a produkována za pomoci počítačů je většina obrazového 

materiálu, se kterým se běžně setkáváme. Profesionálové z různých vizuálních oborů 

pracují častěji s informacemi v digitální podobě. Tradiční vizuální postupy založené na 

kresbě, malbě, fotografickém umění či videotechnikách jsou často spojeny s technikami 

digitálního zpracování. 

Digitální zpracování fotografie nabízí ještě mnohem více možností, než úpravy fotografie 

analogové. V postprodukci se pracuje s podobnými principy jako s fotografií analogovou, 

vše je však mnohem snazší a rychlejší. Často již při samotném focení je počítáno 

s následnou postprodukcí a s tím, že některé věci se změní či doladí dodatečně. Málokdo 

si uvědomuje, že k určité postprodukci dochází již v samotném fotoaparátu. Při vyfocení 

fotoaparát aplikuje nastavené algoritmy, schopné obraz automaticky upravit. Například 

vyváží jas a kontrast, ostrost a upraví další parametry. Pokud je fotoaparát nastaven 

na formát jpg, jsou tyto úpravy nevratné. Pokud nechceme, aby k tomuto docházelo, 

je možné použít takzvaný digitální negativ, formát raw. Tento formát obsahuje surová 

data. Následně je potřeba k práci s formátem raw speciálního softwaru.

4. 3. 1 Digitální fotomontáž

Digitální fotomontáž nabízí větší škálu úprav než umožňuje práce s analogovou fotografií. 

Digitální obraz reprezentuje obrazovou informaci v digitální paměti. Digitální fotografie 

je tvořena bitmapou, která je složena z jednotlivých bodů (pixelů). Každý pixel má svou 

číselnou hodnotu, která vyjadřuje barvu. Pixely jsou uspořádány v mřížce, každý bod má 

svou pozici a barvu. Existuje mnoho různých programů pro úpravu digitálních fotografií, ale 

snad nejrozšířenějším je Adobe Photoshop. Používají jej profesionálové, je však dostupný 

i pro širokou veřejnost. Obsahuje mnoho užitečných nástrojů, které umožňují různé 

úpravy. Tvořit fotomontáže se stalo snadnou a zábavnou činností. Klamání skrz realisticky 
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vyhlížející obraz již není výsadou odborníků a reklamních agentur. Díky přístupnosti 

ke grafickým programům, se základům fotomontáže může naučit téměř každý. Internet 

je takovými pokusy doslova zahlcen – některé jsou povedené, jiné zas nechtěně humorné.

4. 3. 2 Postupy v programu Adobe Photoshop

Postupů v programu Adobe Photoshop je velmi mnoho, navíc ke stejnému výsledku 

je možné dojít různými metodami. Pokusím se zde obsáhnout alespoň základní postupy 

a nástroje. Výhoda digitálních úprav tkví v rozmanitosti a snadnosti užití jednotlivých 

nástrojů a funkcí, ale hlavně v jejich kombinováním.

Důležité je osvojit si princip práce ve vrstvách (Kelby,  2006). Můžeme si je představit jako 

skleněné desky poskládané nad sebou. Jednotlivé části kompozice je možné rozdělit do vrstev 

a pohybovat se pouze v jedné vybrané vrstvě. Tento postup umožňuje zpřesnění práce 

jen s určitou vybranou částí a neovlivní vrstvy nevybrané. Vrstvám je možné nastavit 

průhlednost, změnit způsob prolnutí nebo nastavit různé speciální efekty. Je zde také 

možnost zamknutí vrstev, což znemožní používání vrstvy a jakýkoliv zásah do ní, a to až 

do té doby, než ji uživatel opět odemkne. Tato funkce je velmi užitečná a chrání uživatele 

před omyly, kdy kvůli velkému množství vrstev nechtěně vybírá vrstvy, s kterými vlastně 

manipulovat nechce. Vrstvy je také možné vzájemně seskupovat do složek, řetězit 

a slučovat.

Pokud uživatel udělá chybu, má možnost vrátit se zpět do předchozí fáze. Soubory je nutné 

průběžně si ukládat, například v několika různých úpravách a až následně se rozhodnout, 

která z nich je nepodařenější. V Photoshopu se hojně používají klávesové zkratky, 

kdy místo klikání na paletku či do editační lišty stačí zmáčknout příslušnou kombinaci 

kláves. Dají se používat klávesové zkratky programu vlastní, ale je možné nastavit si svou 

sadu zkratek a akcí, které se jejich prostřednictvím mají vykonat. Photoshop umí velmi 

ušetřit čas a zautomatizovanými úkony provést například hromadnou úpravu velikosti 

a přeuložení mnoha fotografií najednou.
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K základním operacím s fotografiemi patří změny světlosti, kontrastu, barevnosti. 

Photoshop nabízí tyto funkce zautomatizované, kdy program sám vybere podle svých 

výpočtů nejlepší hodnoty, ale umožňuje i ruční nastavení číselných hodnot nebo 

nastavování pomocí posunování grafů. Obraz je také možné doostřit nebo naopak rozostřit, 

převrátit vertikálně i horizontálně. Pokud zjistíme, že je fotografie vyfocena nakřivo, dá 

se pomocí nástroje transformace obrazem pootočit a poté nástrojem oříznutí fotografii 

opět zarovnat. Drobné nedostatky například na pleti portrétované osoby se dají rychle 

ošetřit retušovacími nástroji. Retušovacím štětcem stačí kliknout na místo, které chceme 

opravit a program sám podle okolních pixelů vypočítá, jakou barvou nechtěnou skvrnu 

má překrýt. Klonovací razítko zas dokáže kopírovat obraz z označeného místa fotografie. 

Nástroj záplata funguje podobně, jen se musí kurzorem označená oblast přetáhnout 

na část fotografie, podle které se má změnit. Ještě lépe funguje nástroj výplň (objevila 

se až v několika posledních verzích programu). Tento nástroj dokáže například zachránit 

situaci, kdy  se na fotografii objeví rušivý prvek, který chceme odstranit. Kupříkladu, když 

na fotografii z městského prostředí může kazit kompozici poklop od kanálu mezi dlažebními 

kostkami. Stačí označit oblast poklopu, vybrat nástroj a místo se zaplní dlažebními kostkami 

podle svého okolí. Nástroj je to užitečný, i když ne všemocný a po změně je vhodné ještě 

obraz doošetřit manuálně. Tento nástroj dokáže velmi dobře imitovat více strukturované 

plochy. Z retušovacích nástrojů je ještě hojně využívána redukce červených očí, kterou 

je většinou nutné použít, pokud byl model focen pomocí blesku, který způsobuje červený 

odlesk v očích.

Části fotografie můžeme vybírat perem a přes cesty pak výběry, duplikovat, obarvovat, 

vymazávat. Na vrstvy je také možné používat masky.

Photoshop nabízí i možnost vytváření nových objektů – obdélníku, obdélníku s kulatými 

rohy, elipsy, mnohoúhelníku, linky a tvaru, který obsahuje symboly 

(jako je například šipka). Pokud je záměrem nakreslit místo obdélníku čtverec, či místo 

elipsy kruh, je nutné při tvorbě objektu přidržet klávesu shift. Fotografii je také možné 

doplnit textem. Nástroj text umístí slova do stamostatné vrstvy. Je zde možnost vybrat 
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typ písma, velikost, písmo se dá použít i jako maska pro objekt a také je možné vrstvu 

písma převést na rastr. To zamezí některým úpravám (typ písma) a naopak umožní použít 

úpravy jiné, mapříklad část smazat gumou, doplnit štětcem a podobně.

Pro mne je zásadním nástrojem štětec. Umožňuje volně malovat a nabízí velké množství 

stop. Stopy jsou uloženy v samostatné paletce, kterou si můžeme umístit vedle kreslícího 

plátna a vybírat z nich. Samotným stopám je možné přenastavit paramtery nebo 

si například z vlastní struktury stopu štětce vytvořit. Photoshop nabízí základní sadu stop, 

je však možné si tuto sadu doplnit. Mnoho grafiků své stopy sdílí přes internet, je možné 

stáhnout si je buď za poplatek nebo si vybrat verzi zdarma. Štětec dokáže být opravdu 

užitečným pomocníkem. Například při vytváření detailů jako jsou třeba listy stromů nebo 

stébla trávy, stačí mít k dispozici kvalitní stopu (nebo si ji vytvořit) odpovídající malířskému 

zobrazenému listu a správným nastavením parametrů je možné vytvořit obstojnou iluzi 

listů keřů a stormů. Sama stopa sestávající se z více lístků dokáže míchat mezi několika 

barvami, měnit úhel natočení a výsledek proto působí přirozeně. Je-li nutné kus malby 

smazat, stačí vybrat nástroj guma. Obsahuje tytéž stopy jako štětec, což se dá použít 

k zajímavým efektům.

Při užití štětce pro zásah na fotografii (pokud vyloženě není záměrem, aby byl zásah 

poznat), je nutné postupovat jemně a opatrně a je lepší používat stopu štětce s lehce 

rozostřenými okraji. Malovat štětcem je vhodné do samostatné vrstvy umístěné nad 

vrstvu obsahující fotografii. Pokud se zdá vrsta štětce příliš výrazná, snadno lze změnit 

krytí vrstvy a tak její obsah zprůhlednit. K práci se štětcem je vhodné připojit k počítači 

grafický tablet, na kterém je možno speciálním perem kreslit. Kresba je tak synchronně 

přenášena do počítače.

Fotografii lze také ozvláštnit změnou barevnosti nebo použitím filtru. Hojně jsou využívány 

filtry způsobující doostření a rozostření obrazu. Dokáží obraz deformovat, přidat efekt 

odlesku čočky, vytvořit zdání reliéfu, vytvořit kontury, převést obraz do barevných ploch, 

čárek nebo bodů.
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Ačkoliv se digitální tvorba může zdát velmi technickou a příliš nadužívanou a spojenou 

s komercí, jedná se pouze o další nástroj k vizuálnímu vyjádření, který umožňuje maximální 

svobodu tvorby. Díky této technice je možné lehce uskutečnit záměry, které by jinak bylo 

velmi obtížné provést. A co může být svobodnější, než možnost vrátit se o několik kroků 

zpět nebo jedním kliknutím vyvolat předchozí uloženou verzi souboru?

5. Použití fotografie v animaci a filmu

Fotografie má své uplatnění i v animaci a filmu. Pro animátory mohou být vyfotografované 

sekvence pohybu užitečnou referencí pro pohyb postav. Technikou stop motion (fázové) 

animace, můžeme docílit vytvoření animace čistě z fotografií, pořízených v řadě za sebou.

Principů fotografie (jednotlivých snímků kamery) se hojně využívalo pro tvorbu triků 

ve filmu. Fotografie hrají svou úlohu i ve tvorbě pozadí pro film. V procesu výroby 3D 

filmů hrají taktéž důležitou úlohu.

5. 1 Textury ve 3D

Jak uvádí Kerlow (2011, s. 17), počítačová technologie, která je nezbytná pro vytváření 

trojrozměrných animací a obrázků se od 50. let 20. století, kdy byly vyvinuty její první 

systémy, plně rozvinula. Zpočátku jen jednoduché schopnosti hardwaru a softwaru pro 

vytváření trojrozměrných prostředí se během několika málo desítek let změnily na velmi 

složité, které jsou často schopny oklamat naše vizuální vnímání.

Většina projektů, které jsou založené na trojrozměrných počítačových animacích, používá 

při vytváření modelů ve velkém rozsahu textury. Převážná část těchto textur je malovaná 

ručně, většinou pomocí systému pro digitání kreslení, někdy jsou však použity i tradiční 

materiály, které jsou následně skenovány. Fotografické textury, které byly zachyceny na 

film, je potřeba skenovat. Textury pořízené digitálními kamerami, se dají přenést přímo do 

systému počítače rovnou v digitální podobě. Před použitím na 3D model obvykle fotografické 

textury vyžadují provedení určitých úprav nebo vyvážení barev. (Kerlow, 2011, s. 92)
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5. 2 Matte paintig

Termín vznikl ve filmovém průmyslu, označuje vytvoření iluze reálného prostředí, které 

se objeví v záběru. Tato technika se používala již dříve a spočívala v domalování části 

scény na sklo, které pak bylo součástí záběru. Dnešní možnosti umožňují dělat tyto iluze 

v digitálním prostředí.

Většinou se jedná o kombinování a domalovávání fotografií. Takto se dá stvořit realisticky 

vyhlížející a tudíž uvěřitelné prostředí, které by zhotovit klasickou cestou bylo příliš 

nákladné (nebo přímo nemožné) vytvořit. Aby byl dojem reality přesvědčivý, je na prvotní 

namalovanou skicu vhodné používat fotograficky pořízené textury, například oblohy, 

vegetace, části budov s detaily. Právě detaily napomůžou celkovému dojmu. Zapojení 

textur do scény také autorovi ušetří mnoho času, než kdyby se musel vykreslovat například 

s každým stéblem trávy. Použité textury nebo jejich části je samozřejmě nutné vhodně 

spojit se scénou. Většinou úpravou barevnosti a lehkým domalováním štětcem, případně 

texturu mírně zdeformovat. Je důležíté docílit toho, aby scéna působila kompaktně 

a nebylo poznat, co je malba, co fotografie a kde jedna fotografická textura končí a další 

začíná.

Důležité je zachovat členění vrstev, obzvláště pokud je takto vytvářené pozadí složeno 

z několika plánů, které se budou v animaci pohybovat při pohybu kamery odlišně, aby 

zachovaly dojem hloubky prostředí. Takto vytvořená pozadí můžeme používat buď jako 

plochy nebo v kombinaci s 3D modelováním. Při mapování na 3D modely, jsou prostředí 

jakoby promítána na plochy modelu.

5. 3 Fotografie jako reference pohybu

„Fotografické gesto se člení do sekvence skoků, jimiž fotograf překonává neviditelné 

překážky jednotlivých časoprostorových kategorií.“

(Flusser 1994, s. 31)

Animace,  pro kterou se razí termín fotorealistická, používá jako předlohu fotografie nebo 
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přímo video. Video jako předlohu využíval například již Walt Disney pro animovaný film 

Sněhurka, který vznikl v roce 1937. Pohyby pro některé postavy filmu byly předtáčené 

herci, kteří se typově podobali kresleným aktérům (Plass 2010, s. 9).

Ovšem fotografie, které jsou dodnes využívány a velmi ceněny animátory, mají svůj 

původ již na konci 19. století. Jejich autorem byl Eadweard Muybridge.

Eadweard Muybridge (1830 - 1904) byl původně fotografem amerického Západu 

a středoamerických krajin. V roce 1872 byl zatažen milionářem a bývalým guvernérem 

Kalifornie Lelandem Stanfordem, do sporu o to, jakým způsobem běží kůň. Muybridge 

fotografoval v Palo Altu koně pomocí řady fotoaparátů. Snímky pak uspořádal do řad 

a znovu je vyfotografoval. V roce 1882 vydal knihu Kůň v pohybu (Foster et al 2004, s. 94).

Pohybové studie lidí a zvířat se staly základním materiálem pro analýzu pohybu. 

Muybridge sekvence fotosnímků, které zachycovaly jednotlivé fáze pohybu (chůz, běh, 

rotaci, pády) metodou expozic, které jdou rychle za sebou a jsou zachycovány pomocí 

série fotoaparátů. Na pozadí snímků je rozměrová mřížka, která indikuje postavení figury 

v jednotlivých fázích pohybu. Při pořizování těchto fotografií byly v ateliéru nataženy 

dráty v určité výšce nad zemí a v určené vzdálenosti od sebe a byly jednotlivě připojeny 

ke spouštím připravených fotoaparátů. Objekt v pohybu v kontaktu s drátem spustil 

expozici a jak pohyb kontinuálně pokračoval, byl sérií expozic vytvořen soubor snímků 

pohybu – kinogram. V době, ve které snímky vznikly, ještě nebyl k dispozici filmový pás 

a jednotlivé fotografie Muybridge řadil do série snímků v posloupnosti pohybu, stripů.

E. Muybridge tak vytvořil návod, pro budoucí postupy animace, realisticky vyhlížejícího 

pohybu. Jeho snímky byly v podstatě klíčovými fázemi animace a po profázování 

by vznikla standardní animovaná sekvence. I po tom, co již byla vynalezena filmová 

kamera, nadále pokračoval ve své práci. Díky tomu vznikly dvě publikace zabývající se 

pohybem. Kniha Pohyb zvířat vyšla v roce 1899 a Pohyb lidí v roce 1901. Tento systém 

snímání nezanikl, existuje nyní v elektronické podobě (mnoho kamer v pásu) a používá 

se při rotačním snímání figury i pozadí v stop stavu pohybu. Projekcí probíhá množina 

obrazů snímaných množstvím malých digitálních kamer rozmístěných například v kruhu 
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okolo figury (Plass 2010, s. 11).

Jak trefně vyjádřil Williams (2009, s. 216, vlastní překlad): „Muybridgeovy knihy jsou 

skutečnou pokladnicí informací o pohybu. Nic podobného nevzniklo nikdy před tím a ani 

od té doby. Fotografování pohybu před pozadím s mřížkou přesně ukazuje, jak části těla 

stoupají a klesají.“ 

Současník Eadwearda Muybridge, Étienne-Jules Marey (1830 - 1904) se zabýval podobnou 

technikou. Původem byl fyziolog a v minulosti se zabýval grafickými metodami, kterými 

se pokoušel zaznamenat pohyb. Poprvé spatřil Muybridgeovy práce v časopise La 

Nature. Zanechal svých předchozích metod a přešel k fotografii, neboť nabízela přesnější 

a neutrálnější způsob zaznamenávání nespojitého pohybu. Navrhl fotografickou pušku 

s kruhovou deskou, umožňující získat téměř okamžitou řadu fotografií z jednoho místa. 

Používal i kotouč se štěrbinami umístěný před aparát, umožňující tak pohyb přerušovat 

v nastavených intervalech, jež mohly být zaznamenány na jednu fotografickou desku. 

Výsledek své práce popsal jako chronofotografii. Pro zabránění navrstvení siluet na 

fotografii, oblékal své figuranty do černých oděvů. Pouze na nohách a pažích měli 

upevněny proužky pokryté kovem (nebo papírovými proužky v případě fotografování 

zvířat). Tato technika, ve které bylo zařízení ve spojení s nehybným místem pozorování 

umožnila účinně rekonstruovat časoprostorovou souvislost vjemového pole, které bylo 

jinak útržkovité. Výsledná fotografie tedy na rozdíl od Muybridge zachycuje pohyb v jeho 

celku, posun, rotaci, stoupání a klesání, celkový rytmus pohybu. Připomíná již hotovou 

animaci při náhledu na všechny fáze najednou. Ačkoliv je, dle autorů knihy Umění po 

roce 1900, tato metoda vědečtější, než přístup E. Muybridge (Foster et al 2004, s. 94). 

Pro potřeby reference pohybu, kresbu či animaci, se více hodí Muybridgeova práce, kvůli 

své přehlednosti jednotlivých fází.

Fotografické reference jsou velkou pomocí pro výtvarníky a animátory. V současnosti 

je na trhu nemálo knih, které nabízí fotografické reference jak pohybu, tak statických 

modelů. Například nakladatelství Watson-Guptill vydalo knihy autor Marka Simonse 
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s fotografiemi výrazů tváří nafocených hlav modelů různého věku a rozličných rysů. Každá 

tvář je nafocena při provádění množství grimas a z několika úhlů (Facial Expressions 

v roce 2005, Facial Expressions Babies to Teens roku 2008).

5. 4 Stop motion

Fázová animace, uváděná i pod názvy pookénková či stop motion, je animační technikou, 

která využívá principu spočívajícím v práci s reálnými objekty, přičemž jsou objekty 

mezi jednotlivými snímky ručně posouvány o malé úseky a upravovány. Po seřazení 

jednotlivých snímků vyvolává animace dojem spojitosti.

Historicky první projekce animace tvořily sekvence sestavené ze sérií fotografií (nebo 

kreseb) a bylo je možné pozorovat na rotoskopu. Rotoskop je optické zařízení fungující na 

principu rychlého prohlížení fotografií, které byly umísťovány na válci kolmo na jeho osu.

Vynalezením pookénkového snímání se datuje vznik animace.  Roku 1906 neznámý 

mechanik Edisonovi firmy Vatagraf sestrojil kameru schopnou zaznamenávat animaci. 

Touto technikou James Stuart Blackton oživil lidskou tvář, později i čáru plnícího pera. 

Ještě před tímto vynálezem, používal ve svých filmech podobné principy Georges Mélies, 

při tvorbě triků. Během scény vypnul kameru, provedl změny a opět kameru zapnul. Na 

scéně se takto mohl nečekaně objevit či zmizet člověk nebo jiné předměty. Tyto triky 

použil například ve svém filmu Cesta na měsíc, z roku 1902. Stop motion animace byla 

obr. 25 Eadweard Muybridge

fotografické záznamy pohybu:

obr. 26 Étienne-Jules Marey
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využita například i při práci na filmu King Kong (1933), kde byla její pomocí rozhýbána 

loutka King Konga (Plass 2010, s. 11-13). Právě pro loutky je tento způsob animace vhodný 

(pokud nejde o vodící loutky a například záznam loutkového divadla). Ze současných 

českých filmových tvůrců, používá techniku stop motion například Jan Švankmajer (Velké 

jídlo, Možnosti dialogu, Šílení) nebo Jiří Barta (Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny?). 

Tato technika dovoluje animovat téměř cokoliv, což je její hlavní výhodou. Ovšem 

nevýhodou je její velká časová náročnost, pokud má výsledek působit profesionálně. 

Naopak, pokud je záměrem jen poznání fungování animace, je tato technika vhodná 

pro hodiny výtvarné výchovy. Je možné pracovat se změnami předmětů (modelování 

hlíny, posouvání, destrukce) nebo použít živé aktéry (tento způsob animování se nazývá 

pixilace) – například když figurant změní místo, půjde po malých krocích a  pokaždé 

v okamžiku zastavení a vyfocení bude stát stále na jedné noze, vytvoří se efekt jakoby 

„bruslení“, plynulého pohybu klouzání na jedné noze. K pořízení takové animace stačí 

vlastnit fotoaparát, vhodné je použít stativ. Na spojení sekvence fotografií a vytvoření 

videa je možné použít volně dostupné počítačové programy. Program také umožní přidat 

k sekvenci hudbu nebo zvuky a ruchy.

Jednou z nejvýraznějších osobností používajících pookénkovou animaci je Jan Švankmajer. 

Český režisér, výtvarník a animátor se zaměřuje jak na tvorbu krátkých filmů (např. 

Možnosti dialogu, Jídlo), tak i na filmy celovečerní (Přežít svůj život, Šílení, Otesánek). 

Do svých filmů vkládá surrealitstické náměty, jež tvoří jeho nezaměnitelný rukopis. 

V sedmdesátých letech působil jako trikař a výtvarník na Barrandově. Podílel se i na 

filmech Adéla ještě nevečeřela, Upír z Feratu nebo Tajemství hradu v Karpatech. Krátký 

animovaný film Možnosti dialogu (1982) měl velký úspěch na filmových festivalech 

a roku 1983 získal Velkou cenu mezinárodního festivalu animovaného filmu v Annecy. 

Tento film nabízí ideální ukázku možností stop motion animace. V první části vedou 

dialog hlavy sestavené z různých předmětů. Navzájem se požírají, prolínají, destruují 

a vyvrhují nazpět v pozměněné formě. Při vzájemném požírání hlav si můžeme vychutnat 

triky pookénkové animace. Umožňují nám sledovat, jak kniha rozkouše talíř, stránky 
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z ní rozdrtí smaltovou pokličku, papír rozbije sklo...Podobné, ve skutečnosti nemožné 

průběhy střetu předmětů a jejich vzájemná destrukce však vypadjí naprosto realisticky, 

právě díky pookénkové animaci. Druhá část Možností dialogu ukazuje další velmi efektní 

materiál pro animování, kterým je sochařská hlína. Dvě hliněné figury sedící naproti sobě 

se spojují, slévají do jedné hmoty a zase oddělují. Třetí část filmu ukazuje kombinaci 

hliněných hlav a předmětů. Švankmajer ve svých filmech kombinuje s animací předmětů 

i živé herce. Například v krátkém filmu Jídlo (1992). Děj se odehrává v restauraci, kde se 

dvěma hostům nepodaří upoutat pozornost kolem procházejícího číšníka. Jelikož mají 

hlad, začínají pojídat předměty na stole, pak své oblečení, nábytek, nakonec se jeden 

pustí do druhého. Oba filmy mají silné podtexty, jsou však i skvostem, co se týče použití 

stop motion animace a skvělou pomůckou pro ozřejmění techniky. Při ukázce mohou 

žákům pomoci pochopit tuto techniku a ukázat, čeho všeho je možné pookénkovou 

animací dosáhnout.

5. 5 Ploškový film

Animování předmětů je pravděpobně úplně nejvhodnější pro seznámení žáků 

s technikou animace. Další možností je opět za pomoci fotoaparátu vyzkoušet techniku 

ploškové animace. Postup je stejný jako v animování předmětů, rozhýbávat však 

je možné například fotografie z časopisu nebo naanimovat koláž. Samozřejmě tak

můžeme animovat i kresby, malby nebo tisky, ale vzhledem k časové náročnosti úkolu 

je pro první seznámení s médiem vhodnější použít zmíněnou fotografii z časopisu. Každá 

část, u které je zamýšlen pohyb, musí být oddělená (hlava, tělo, ruce, nohy).

Další možností je animovat fotografii v některým z počítačových programů. Mnoho 

užitečných funkcí právě pro tento druh práce, obsahuje například program Adobe After 

Effects. Ovšem, pro použití ve škole je tento postup téměř nemožný, tyto profesionální 

programy jsou nákladné a pro školy zbytečné, navíc by byla práce v programu pro žáky 

pravděpodobně příliš složitá. Nicméně možnosti animačních programů by mohly být 

zmíněny v úvodu hodiny, která by se věnovala animaci. Žákům by to pomohlo pochopit, jak 

fungují animace z fotografií a úpravy videí, které vídají například v televizních reklamách.
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6. PRAKTICKÁ ČÁST

V praktické části bakalářské práce jsem si dala za cíl vytvořit technikou digitální 

fotomontáže několik postav a zkusit z nich vytvořit animaci. Navázala jsem na zkušenosti 

z prvního ročníku na Pedagogické fakultě, které jsem získala v předmětu Autorská 

a dokumentární tvorba 1 .

Právě díky tomuto předmětu jsem se začala na fotografie soustředit a používat je ve 

své tvorbě. Do té doby jsem se věnovala převážně kresbě nebo digitální malbě. V rámci 

předmětu bylo úkolem každého týdne vytvořit soubor fotografií. Zprvu jsem při svých 

fotografických pokusech věnovala pozornost geometrii a čistotě linií, později mne zaujaly 

detaily a hlavně struktury. Rozmanitost struktur a jejich tvary jsem začala sledovat téměř 

na každém kroku. Fotografovala jsem omítky, dlažbu, odlupující se plakáty, bláto, kmeny 

stromů...Později jsem si začala struktury i připravovat, zmačkaný papír na mnoho způsobů, 

pokaždé vytvářející novu síť skladů. Při prohlížení pořízených fotografií mne napadlo v 

programu Photoshop poskládat z několika fotografií různé typy prostředí a krajiny. Hory, 

jeskyně, ledovce. Od té doby jsem odevzdávala místo fotografií fotomontáže. Ve tvarech 

struktur jsem začala vidět hlavičky, končetiny, kusy obleční a v programu Photoshop jsem 

se je rozhodla poskládat do tvarů postav.
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6. 1 Umělecké autority

V souvislosti s tvorbou postav a prací se strukturou musím uvést jména několika umělců. 

Jejich tvorba mě stále fascinuje a tím i formuje a ovlivňuje. V jejich dílech nacházím 

inspirativní  kombinování a spojování prvků a tímto způsobem vytvářené bytosti 

a prostředí. 

Prvním z nich je Hyeronimus Bosch. Holandský malíř, jenž zemřel v první polovině 16. 

století. Proslul zejména svými triptychy Zahrada pozemských rozkoší a Pokušení svatého 

Antonína. Na jeho obrazech se objevují podivné bytosti a démoni složení z částí lidských 

a zvířecích těl, strojů, rostlin a předmětů. Kombinace jsou mnohdy nečekané, bizarní, 

až groteskní a zároveň děsivé. Mají v sobě pohyb gest, která jim současně s precizním 

zpracováním dodávají na živosti. Gombrich (2006, s. 356) o Boschovi píše: „Bosch ukázal, 

že se tradice a umělecké výdobytky, které byly vyvinuty proto, aby zobrazovali realitu 

co nejpřesvědčivěji, dají obrátit, aby nám poskytly stejně hodnověrný obraz věcí, které 

lidské oko nikdy nespatřilo.“

obr. 27-29 Hyeronimus Bosch: Pokušení svatého Antonína (detaily), 1502
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František Skála patří k výrazným osobnostem současného umění. Jeho tvorba dokazuje, 

že fotografie má pevné místo v současné ilustraci. Ve svých knihách Jak Cílek Lídu našel 

(2006) a Skutečný příběh Cílka a Lídy (2007) vypráví příběhy formou fotokomiksu. 

Děj komiksu se odehrává ve volné krajině (většinou v lese) a vystupují v něm zvláštní 

loutky. Některé postavy jsou vytvořeny z přírodnin (mech, bodláky, kelpy) jiné jsou 

sestaveny ze směsi předmětů (plasty, kov). Podobným způsobem sestavil pro komiks 

i dopravní prostředky. Vznikla tak velmi působivá a originální spojení. Loutky aranžoval  

do různých situací a fotograficky zaznamenával. Právě kombinace tvarů a struktur 

a nečekané spojování materiálů, je pro mne nejzajímavějším prvkem celého komiksu.  

Některé postavy mají hlavu vytvořenou z kelpů. Tyto mořské řasy začal František 

Skála používat v době, kdy jako vítěz ceny Jindřicha Chalupeckého pobýval 

v Headlands v Kalifornii (Volf 2005, s. 13).  Povrch hlav má zvláštní strukturu. 

U některých je struktura  hrubá, zdá se drolivá a připomíná zrezlý povrch. Jiné hlavy mají 

povrch téměř hladký  a budí dojem spíše vypálené hlíny. Všechny se vyznačují živostí 

výrazu, za každou hlavou jako by se ukrýval příběh.

Tvoření z přírodnin a spojování nečekaných prvků a materiálů používá i Jakub Dvorský, 

i když podstatně odlišným způsobem. Dvorský je výtvarník a tvůrce počítačových 

her Na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru Filmové  a televizní 

grafiky absolvoval svou první počítačovou hrou Samorost, která brzy získala velkou 

popularitu. Jedná se o logickou 2D adventuru, která vznikla v programu Flash. 

obr. 30 František Skála: Jak Cílek Lídu našel, 2006 obr. 31 František Skála: Země hlav
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Unikátní je svým výtvarným zpracováním. Dvorský používá struktur a přírodnin 

a vytváří z nich různá prostředí. Kombinuje prvky tak, že se jejich spojení zdá být naprosto 

přirozené. Celá hra má silnou atmosféru. Na Samorost 1 navázaly hry Samorost 2 a nyní 

i Samorost 3. Dvorský po ukončení studia roku 2003, založil studio Amanita Design. Studio 

následně vytvořilo hry Machinarium a Botanicula. Všechny hry se vyznačují podkladem 

z fotografických textur a precizním zpracováním dokreslených detailů. Jakub Dvorský 

se jako výtvarník podílel na filmu Kuky se vrací (režiséra Jana Svěráka), což mu vyneslo 

nominaci na Českého lva.

obr. 32-34 Jakub Dvorský: Samorost
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6. 2 Postup práce

Při výběru tématu bakalářské práce jsem chtěla navázat na způsob tvorby z dokreslovaných 

fotografických struktur, který jsem zkoušela již v prvním ročníku a více jej rozvinout. 

Zároveň se mi tím naskytla příležitost, kdy jsem mohla využít část zásob nahromaděného 

materiálu, neboť jsem poslední dva roky neustále fotila nové a nové struktury. Podařilo 

se mi shromáždit přes šest tisíc fotografií v digitální podobě, které mám roztříděny 

podle druhu motivů v osmdesáti složkách. Stihla jsem použít bohužel pouze zlomek. 

Nejvyužívanějšími texturami se staly fotografie oprýskaného plechu, různé klacíky, listy, 

houby, ořechy, brambory, kosti, použitý zmačkaný papír na pečení, uschlé sáčky od čaje, 

kameny, olupující se omítky, uhlíky, napůl spálené noviny a ještě mnoho dalších.

Před skládáním figur jsem nikdy neměla předem jasnou představu, jakou budou mít 

konkrétní podobu. Držela jsem se antropomorfního tvaru. Figury tedy mají základní 

schéma lidské postavy, hlava, trup, dvě nohy, dvě ruce. Jinak jsem však chtěla nechat 

promlouvat nafocený materiál, respektovala jeho formy. Nesnažila jsem se přímo 

o podoby lidské, spíše bych výslednou formu nazvala bytostmi, než lidmi. I když nejde 

přímo o lidské bytosti, myslím, že díky tvarům postav a druhu oblečení jsou jasně rozděleni 

na muže a ženy. Pozornost jsem věnovala i obleční figur. Představila jsem si tyto bytosti 

shromážděné při nějaké slavnostní společenské události a tomu přizpůsobila výběr jejich 

oblečení. Jelikož jde však o bytosti velmi rozdílné, míchají se zde i různé styly. Vznikla 

směs pseudohistorických nebo spíše pohádkových kostýmů.

Postavy jsem průběžně skládala v programu Adobe Photoshop. Většina souborů obsahuje 

dvě až tři postavy. Měla jsem rozdělaných několik souborů a průběžně je doplňovala 

podle toho, jaké tvary jsem ve strukturách nalezla. Většinou jsem začínala od hlavy, 

pouze v některých případech byla hlava doplněna jako poslední část. Podle hlav jsem 

dále posuzovala, jaké části se k ní hodí. Později jsem si udělala samostatný soubor plný jen 

rukou a nohou a zbylých náhradních dílů, z kterých jsem vybírala. Proces hledání forem 

ve strukturách byla nejzábavnější částí práce na postavách. Objevování konkrétních tvarů, 
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někdy na první pohled, jindy až po mnoha pokusech, připomínala postupné odkrývání 

tajemství.

Práce v Photoshopu mi umožnila velkou možnost úprav, byť jsem využívala jen základní 

nástroje. K výběrům jsem většinou používala pero nebo laso, k dokreslování textur štětec 

s rozostřenou stopou. Dokreslovala jsem pouze mírně, většinou jen stíny pro vytvoření 

dojmu objemu, na některých místech zas bylo potřeba dodělat konturu. Abych postavy 

oddělila od pozadí, domalovala jsem jim vržené stíny. Nechtěla jsem rozbít textury 

přílišnými zásahy, snažila jsem se, aby si zachovaly původní členitost. Pracovala jsem 

v mnoha vrstvách, které jsem postupně slučovala. S ohledem na úmysl později figury 

animovat, musela jsem mít na paměti, že některé části musím nechat v oddělených 

vrstvách, abych si později nepřidělávala práci. Jelikož jsem chtěla mít možnost fotomotáže 

tisknout, pracovala jsem ve vyšším rozlišení, než by bylo nutné jen pro zpracování 

na animaci.

Animace některých figur byla další součástí práce. Použila jsem k tomu program Adobe 

Flash CS6 a animovala principem ploškovému filmu. Všechny kousky postav, se kterými 

jsem chtěla hýbat, jsem musela ze souboru v Photoshopu jednotlivě vyexportovat. Pro 

přeuložení jsem použila formát png, který je do Flashe vhodný a umožňuje zanechat 

kolem objektu průhledné pozadí. Kousky jsem následně naimportovala do Flashe, kde 

jsem znovu figuru sestavila. Každý prvek figruy určený pro pohyb musí být umístěn 

v samostatné vrstvě. Program Flash umožňuje dopočítat pohyb mezi klíčovými 

fázemi objektu (Schaeffer 2009, s. 123), stačí nastavit startovní pozici a cíl. Nejdříve 

se musí objekt přeuložit na symbol – grafiku nebo filmový klip (Schaeffer, 2009, 

s. 70). Program také umožňuje vnořování jednotlivých symbolů do sebe. Například 

pohyb celé ruky může být v jednom symbolu, pohyb předloktí a dlaně v dalším 

vnořeném symbolu a v tomto vnořeném může být ukryt ještě další symbol obsahující 

články prstů. Každý symbol má svou časovou osu a pokud se klíčové snímky pohybu 

ve všech symbolech načasují správně, vznikne plynulý složený pohyb. Samozřejmě se dá 

animovat i bez vnořování, ovšem vnořování umožňuje větší přehlednost.
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Původně jsem začínala animovat v programu Adobe After Effect, který by se k práci 

s fotografiemi hodil více. Například jeho nástroj loutka umožňuje dojít stejného výsledku 

animace, bez nutnosti rozdělovat figury na tolik částí. Figura by se do programu 

naimportovala ve formátu png s průhledným pozadím v jednom celku, bez nutnosti 

členění do vrstev. Nástrojem puppet tool (loutka) stačí objekt vybavit „špendlíky“ na 

místa kloubů, zapnout nahrávání animace a se špendlíkem pohnout. Program podle 

pohybu sám vytvoří klíčové snímky a vypočítá doplnění pohybu (Meyer 2009, s. 324).

Bohužel mi na tuto práci nestačila paměť počítače, animace se mi v náhledu ukazovaly 

velmi zpomaleně a tak jsem se přesunula zpět k Flashi. Pro postavy jsem si určila jen 

jednoduché pohyby, jaké lidé provádí při konverzaci. Častá je gestikulace rukama, úklona 

hlavy, občasný pohyb nohou, mrknutí očí.

6. 3 Fotomontáže

Pomocí skládání prvků struktur v Photoshopu vznikly velmi různorodé postavy. Poté, 

co získaly finální podobu jsem přemýšlela o jejich charakteru a vzájemných vztazích. 

V rozčlenění do skupin figury spolu gesty jakoby komunikují. K postavám jsem ještě v 

Photoshopu vytvořila obydlí vzhledu panského sídla, kde se srocení bytostí odehrává.

Vytvořené bytosti jsou rozmístěny do skupin, skládajících se z dvou až tří členů. Gesta 

nebyla tvořena s přesným záměrem, nechala jsem se často vést tím, jak struktury na 

sebe navazovaly nebo jaký kousek čeho jsem zrovna našla. Stejně tak výrazy a postoje. 

Přemýšlela jsem o nich až později, kdy jsem skupinky přeskládávala a sestavovala a zpětně 

si k nim představovala, v jaké jsou asi situaci, o čem tak mohou mluvit a jaké mají povahy.
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První skupina zobrazuje tři bytosti. Jedna postava stojí stranou, další tvoří dvojici. Krajní 

postava vlevo je vytvořena z uschlých čajových sáčků. Sáčky jsem fotila několikrát při 

různých světelných podmínkách, a tak jsou některé zabarveny do hnědé, jiné zas do 

šedých tónů. Gesto s pokrčenou rukou a pohled namířený k ostatním postavám naznačuje 

probíhající konverzaci s dvojicí. Levou část dvojice tvoří pomenší zavalitý muž. Oblečení 

má složené ze struktur rezavého plechu, který jsem nafotila na chátrajícíh lodích kotvících 

v Holešovicích. Obličej, ruce a nohy má ze zuhelnatělé větve, v zápěstích mu ještě 

prosvítá žár uhlíků. Zdá se být rozpolcen mezi konverzací s postavou vlevo a pozorností, 

jež mu věnuje žena v pravo. Její gesto a výraz naznačují manipulátorské sklony a zdá se, 

že má situaci plně pod kontrolou. Její postava je jediná z figur složena pouze z rostlinných 

motivů. Hlavu tvoří zavinutý konec kapradiny, šaty jsou z mochyně, kožešina z okvětních 

lístků orchideje. Ruku má ze stonku orchideje, prsty a krk z kapradí, na nohy byla použita 

fotografie přelakovaného samorostu.

obr. 35
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Další skupinu tvoří tři muži. Krajní je složen z uhlíků, větví a oprýskaného plechu. Stojí 

obrácen zády a komunikuje s mužem složeným ze starých zahnědlých pokroucených listů 

a větví. Právě obličej z větve jsem  mnohokrát na fotografii míjela, když jsem ji prohlížela. 

Patří k figurám, které jsem dělala mezi posledními. Na hlavě jsem téměř nic neměnila, 

pouze jsem začernila oko, jinak je tento kus struktury ponechán v původní formě. Rukou 

ukazuje spíše nerozhodné gesto, výraz v obličeji má však sevřený a stažené vrásky na 

čele. Rozhodně zde probíhá vážná debata. Pozornost debatě věnuje i postava vpravo. 

Snaží se nedat najevo, že bedlivě poslouchá rozhovor dvojice. Dojem tajných záměrů 

a sledování snad podporuje i to, že má část tváře schovanou v kápi. Postava je složená 

opět z povadlého listí, pouze nohy jsou z větví.

obr. 36
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Na další fotomontáži vedou rozhovor všechny tři figury. Nalevo stojící bytost považuji 

za nejstrašidelnější ze všech. Je složena z ohořelých novin a uhlíků, které v prostředku 

kolen postavy, ještě žhnou. Původně měla tato bytost jen levé oko, na pravé části byl 

jen bílý pruh. Později jsem přidala oko druhé, kvůli lepší celkové srozumitelnosti. Hlava 

je trochu netypického tvaru a je nasazena do zmatku částí novin a uhlíků. Obávala jsem 

se, že s jedním okem nebude srozumitelné, že se jedná o hlavu. U většiny částí jsem co 

nejvíc respektovala původní tvar, avšak zde u ruky jsem domalovala do odhalených částí 

jakoby šlachy, které při bližším pohledu působí spíš kovově, jako části stroje. Postava se 

obrací spíše k divákům, než ke svému kolegovi stojícímu naproti. Ten je obrácen zády 

a podle gesta ruky se dá určit, že živě konverzuje s osobou stojící na pravé straně. Na obou 

bytostech se oběvují obět prvky z uhlíků a čajových sáčků. Postava veprostřed se liší tím, 

že obsahuje ještě prvky z hlívy ústřičné a nosí kalhoty z vyfotografované hnědé izolepy. 

Potlačila jsem její lesk a tak působí dojmem nařasené látky. V této skupině pravděpodobně 

panuje uvolněná nálada, postava vpravo je snad jediná z celé série, která má na tváři úsměv.

obr. 37
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Další soubor postav ukazuje rozhovor dvou ženských figur a jednoho posluchače, který se 

hovoru neúčastní. Stojí na straně, v uvolněné pozici, jednu ruku v kapse, v druhé ruce drží 

plechový pohárek. Tato scéna je čitelnější v animaci, kde jde více rozpoznat, že se dámy 

velmi baví. Jedna jen vypráví, druhá poslouchá. Vyprávěcí dáma je na pravém okraji. 

Hlavu má tvořenou ze zatočené kapradiny. Nosí růžové kimono z rubu igelitové vybledlé 

výstražné pásky zákaz vztupu, kterou jsem fotografovala na staveništi. Ruce tvoří stonky 

rostlin. Naslouchající dáma stojící uprostřed, by se dala interpretovat tak, že má zvednutou 

ruku před ústy na znamení údivu (nebo snad zívání), ovšem na animaci je zřejmě, že jde 

o smích. Smíchem se doslova otřásá. Hlavu má z části stromu, v místě nosu a úst zakončení 

podobné prasečímu rypáku. V animaci rypák krčí, aby bylo vyjádření smíchu zřetelnější. Tato 

figura má ruce ze stejné struktury dřeva, jako hlavu. Boty a opasek tvoří mulčovací kůra. 

Oblečená je do šatů ze zmuchlaného a roztřepeného igelitu ze staveniště, kabát a návleky na 

nohou jsou tvořeny ze stejného polouschlého listu mandarinky. Jelikož se jednalo o strukturu 

nevelkého rozměru, kterou jsem nakopírovala, s úmyslem vytvořit z ní několik částí oděvu, 

musela jsem ji na několika místech přemalovat, aby toto kopírování nebylo moc patrné.

obr. 38
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Dvojice bytostí z ořechů je právě v živém rozhovoru. Podle vrásnění ořechů, které jim 

tvoří hlavy a ruce, jedná se o starší pány. Figura na levo má oblečení z čajových sáčků, 

rukávy z mulčovací kůry a boty z kůry stomu. Figura vpravo má košili z česnekových 

slupek, nárameníky, kabát  a boty opět tvoří sáčky čaje. V animaci gestikulují rukama, 

kývají hlavou.

obr. 39
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Další je čistě dámská skupina. Jsou zde zastoupeny různé věkové kategorie. Mladá žena, 

starší žena a dítě. Jedná se o matku, dítě a babičku. Mladá žena jakoby odchází od skupiny 

směrem k divákovi. Pro její šaty jsem využila části hlívy ústřičné, hlava a ruce jsou z uschlých 

kousků květů. Odcházení mladé ženy sleduje malá dívka, která má nervózně propletené 

prsty. Její hlavu tvoří polodrahokam, šaty jsou z čajového sáčku, stejně jako kalhoty. Plášť 

má z okvětních lístků bílé orchideje a boty z kamene. Ruce dítěte tvoří opečené špekáčky, 

které nařezáním koncových částí, jež se při opékání otevřely, připomínají prsty dětské 

ruky. Dítě smutně kouká na odcházející postavu. Za dítětem stojí postarší žena. Hlavu 

má ze sáčku čaje, kabát ze zbytků trojobalu ze smaženého kapra. Blůzu tvoří česnek, ruce 

jsou z kamenů. Sukně je složena z rostliny s uschlými listy s jemně chlupatým povrchem 

připomínají těžkou látku.

obr. 40



44

V této dvojici probíhá konflikt. Levá „ptačí“ figura hrozí prstem. Zobák a drápy na rukou 

mají působit nebezpečným dojmem. Postava se opírá o hůl, která však nevyvolává pocit 

slabosti nositele. Naproti stojí postava s jakoby krysí hlavou (taktéž celou figuru tvoří 

ohořelé noviny), je nakročena a ruce má rozpažené. V animaci se tato figura uklání, budí 

dojem podřízenosti. Výraz na tváři však svědčí o mazanosti. Představuji si tuto situaci 

buď jako střet podřízeného s nadřízeným nebo jako pravděpodobnější verzi vidím debatu 

ohledně financí. Krysí postava se uklání a slibuje navrácení dluhu, naoko se stále klaní a 

prohnaný výraz naznačuje, že půjčka splacena nebude.

obr. 41
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Scéna zachycuje přemlouvání. Postava na pravém okraji má hlavu i ruku ze samorostu, 

rukávy a nohavice z kořenů orchideje a vestu a boty z uschlých listů. Gestem promlouvá 

k postavě naproti sobě a zároveň kouká na dítě. Jistě se jedná o domluvu, kde se 

dohadují právě o záležitosti ohledně dítěte. Postava veprostřed však odmítavým gestem 

a pohledem ven ze scény, bez očního kontaktu s okolím, dává jasně najevo, že jeho 

rozhodnutí je konečné a nic ho nepřemluví. Je celý sestaven z různých částí orchideje, 

květy, stonky a kořeny. Dítě stojící v levé části kompozice má hlavu i ruku ze samorostu, 

oblečení ze sáčku bylinného čaje.

obr. 42
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Další scéna zachycuje trojici mužů. Na rozdíl od většiny ostatních nejsou zachyceni při 

hovoru. Dvě postavy vlevo mají obrácené pohledy k zavalité postavě vpravo stojící 

v popředí. Tato postava je zády k divákovi a její pohled pravděpobně nesměřuje ani 

k dvojici vlevo. Postava je tvořena převážně z mulčovací kůry, krátké kalhoty jsou 

z kamene, nohy z větví. Dvě figury, které se na postavu dívají jsou složeny z odlišných 

materiálů. Osoba vlevo má hlavu i ruku z ještě mokrého čajového sáčku, svetr a boty 

z mulčovací kůry, kalhoty tvoří papír. Vestu má z tlejícího listu. Vedle stojící je složen 

převážně z mulčovací kůry, jen košili má z papíru a kalhoty z vadnoucího listu mandarinky. 

Oba tito pánové upřeně sledují zavalitou postavu. Figura vlevo má v obličeji i gestu údiv, 

figura v pravo, stojící v uvolněné póze má ve tváři spíše pohrdání.

obr. 43
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Sedící muž není zařazen do žádné skupiny. Sedí na židli z kostí, v animaci sklání hlavu 

a usíná. Hlava je z fotografie kamene, veškeré oblečení z rezavého plechu staré lodi. Boty 

jsou kamenné. Díky zvláštnímu matnému povrchu kamene a záznamu mým nekvalitním 

fotoaparátem, vyvolává struktrura spíše dojem plsti a byla jako stvořená pro použití pro 

zimní obuv.

Poslední z figur je konstruována, aby vyvolala dojem, že figuru vidíme z podhledu. Celá 

je složena ze speciálního papíru na pečení. Tento papír má po obou stranách silikonový 

povrch a při zmačkání tvoří čistě ostré sklady. Také se mi líbila proměnlivost barvy papíru, 

neboť při pečení se na některých místech zbarví do oranžova, jinde do temně hnědé. 

Snažila jsem se, aby postava působila aspoň trochu hrozivě, kvůli své úloze v animaci. 

Proto má hlavu v kápi a ostré bodce na ramenou.

obr. 44
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Místem, kde se srocení bytostí odehrává je jakési panské sídlo. Pohledem z dálky na 

budovu animace začíná. Budova je složena z žižkovských omítek a zdobných prvků 

nalezených na domech. Promýšlela jsem typ sídla tak, aby se hodil k postavám. Jelikož jsou 

postavy oblečeny ve směsi pseudohistorických kostýmu a působí civilizovaně, vytvořila 

jsem budovu v historizujícím stylu. Později jsem v něm našla některé prvky z Letohrádku 

královny Anny a Národního divadla. Kromě žižkovských omítek tvoří dům i jiné materiály. 

Pruhy na střeše jsou desky na modelování poskládané na sobě. Ozdoby kolem oken jsou 

z lišejníků. Budova stojí na břehu zamrzlého rybníka. Břeh je spojením několika fotografií 

rozpraskaného domácího chleba, zamrzlý povrch rybníku je plech na pečení. Z dalších 

fotografií chleba jsem vybrala části, kde byl povrch pokrytý moukou. Mouku jsem pak 

na několika místech použila jako ostrůvky sněhu. Vegetaci tvoří převážně nažky javoru.

obr. 45
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Hlavní výhodou práce s hledáním tvarů ve strukturách a skládání detailů je to, že je 

neustále co objevovat. I při pohledu na dříve prozkoumanou fotografii jsem nalézala 

nové věci, které jsem předtím přehlédla. Stačí strukturou třeba jen trochu pootočit a 

hned nabízí nové a nové prvky. Tato možnost téměř nekonečného čerpání materiálu je 

výhodou a zároveň i nevýhodou tohoto procesu. Nevýhoda je v probouzení pocitu, že 

stále je ještě co hledat a práce tak nikdy nebude hotová a uzavřená. A trochu lítosti v 

tom, že nikdy nebude možné plně využít všechno. Tvoření tímto způsobem je jako řešení 

záhady skrytých tvarů, odkrývání tajemství forem schovaných ve struktuře.

Ačkoliv jsem hledáním tvarů strávila mnoho času, stále jsem nenašla odpověď, na 

kolik výsledek určuje původní struktura. Při nacházení tvarů mám neustále pocit 

„automatického“ vlivu formy, se kterou pracuji a principu náhody. Ovlivnění texturou, 

která mi ukazuje obrazy a tvary, na které bych sama nikdy nepřišla. Ačkoliv vím, že tyto 

procesy fungují na základě porovnávání a doplňování tvarů se vzory uloženými v paměti – 

jak uvádí Kulka v Psychologii umění (2008, s. 125), stejně se nemůžu zbavit představy, že 

se tvary sami nabízí a seskupují a zapadají do sebe. Myslím, že tato nápomocná schopnost 

struktury by mohla k tvoření podnítit i ty, kteří se ke kresbě či malbě staví odmítavě.
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7. Didaktická část

Fotografování a práce s fotografiemi by měla mít ve výtvarné výchově své místo. Naše 

životy jsou fotografiemi přímo přesyceny, setkáváme se s nimi každý den. Proto by měly 

mít své zastoupení i ve výtvarné výchově, kde by žáci měli možnost médiu fotografie 

více porozumět. Měli by mít možnost dozvědět se o principu fungování přístroje 

a možnostech jeho využití. Také by měli být informováni ohledně možné manipulace 

a etických hlediscích spojených s fotografií. Důležitou roli má rozvíjení vizuální gramotnosti 

žáků. Ovšem fotografie je i velmi tvárné médium, které se dá využít mnoha způsoby. 

Může pomoci v situacích, kdy mají žáci nechuť projevit se skrz klasické techniky. Nebo 

se s klasickými technikami může naopak spojit do nových postupů, ozvláštnit hodiny 

výtvarné výchovy, rozvinout hru s vizuálními prvky.

Většina žáků základních škol je jistě na přítomnost digitálních fotoaparátů zvyklá. Mnoho 

z nich pravděpobně vlastní mobily vybavené fotoaparáty. Fotografování může být pro 

ně jednoduchá záležitost. Stisk tlačítka, fotografie je hotová, vše je uzavřené. Navrhla 

jsem několik zadání pro hodiny výtvarné výchovy, které by žákům ukázaly, že s hotovou 

fotogrfafií je možné si výtvarně pohrát a kombinováním různých prvků stvořit nečekáné 

formy. Pomocí zaznamenání sekvencí fotografií pak vytvořit animaci. Zadání jsou 

zaměřená také na rozvíjení fantazie a hledání nových významů pro viděné útvary. Úkoly 

na sebe navazují, poslední je určen pro práci ve skupině.
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7. 1 Úvod do tématu

Zadání bych představila jako vytvoření jiného světa než je ten náš, existující buď na 

jiné planetě nebo izolovaném ostrově, který stále ještě nebyl objeven a nezasahuje do 

něj vnější svět. Prvním krokem by bylo vytvořit pro něj krajinu, druhým doplnit krajinu 

obyvateli a třetím natočit krátkou animaci. Zadání je určeno pro hodiny výtvarné výchovy 

na základní škole, pro děti ve věku 8 – 10 let.

Dle návaznosti na RVP, je úkol zaměřen na rozvíjení smyslové citlivosti, zahrnuje prvky 

vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, textury), jejich kombinace a proměny 

v ploše, objemu a prostoru. Rozvíjí smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření 

(umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film) a uplatňje subjektivitu pomocí prostředků 

pro vyjádření fantazie, představ a osobní zkušenosti, vizuálně obraznými vyjádřeními – 

jejich rozlišením, vyjádřením a uplatněním (hračky, objekty, plastika, animovaný film, 

fotografie, elektronický obraz) (MŠMT 2013).

Zadání není primárně zaměřeno na výsledky v řemeslné stránce pojetí úkolu, spíše na 

rozvíjení fantazie, pozorování struktur a při animaci na proces hry. Roeselová (2003, s. 76) 

uvádí, že řemeslná dokonalost není prioritou výuky, ale osvojování výtvarných technik je 

přirozenou součástí každé výtvaré činnosti. A také, že mnohem více než slovní poučení, 

se hlouběji vrývají do paměti zkušenosti získané prostřednictvím hry. Hra otvírá možnosti 

k nezávaznému zkoušení.
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7. 2 Neznámá krajina

Zadání

Vyfotografujte různé typy materiálů, zkoumejte jejich struktury. Z vytištěných fotografií 

vytvořte technikou koláže krajinu.

Motivace

Jako motivaci bych žákům představila některá díla Carla Warnera, Františka Skály, Jakuba 

Dvorského a Dagmar Urbánkové. Vybrané ukázky se týkají motivu krajin a prostředí 

a jsou spojeny s fotografií. Carl Warner je fotograf tvořící aranžované iluzivní fotografie. 

Je znám především svými krajinami z poskládaného jídla, které vyvolávají na první pohled 

dojem opravdové krajiny. Pro ukázku jsem vybrala krajiny z látky a z lidského těla. Jako 

příklad jídla použitého jako součást krajiny jsem si vybrala ilustraci Dagmar Urbánkové, 

která v nakladatelství Baobab vydala svou autorskou knihu Chlebová Lhota (2010). Pro 

ukázku fotografie spojené s kresbou a malbou bych uvedla ilustraci od Františka Skály, 

ke knize Žabí zámek (Gaarder, 2008). Fotomontáže z počítačové hry Samorost, od Jakuba 

Dvorského,  odkazují na využití přírodnin.

obr. 46 Carl Warner: Barbour Mountain
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Technika a pomůcky

Připravila bych krabici s předměty. Byly by zde zastoupeny různé druhy přírodnin, pečiva, 

kusů látek, papíry  s několika druhy struktur a běžné drobnější předměty. Žáci by do 

tvorby mohli zakomponovávávat i předměty vlastní. Ukázka Carla Warnera ukazuje 

napřiklad i zapojení části těla pro vytvoření obrazu krajiny. Úkolem je vybrat si předměty, 

prozkoumat jejich tvary a struktury a posoudit, zda by nějaká jejich část byla využitelná 

pro úsek krajiny. Žáci se nemusí omezovat na krabici s předměty a věci po kapsách, 

mohou využít cokoliv v prostoru třídy. Úkol tedy zní najít vhodné struktrury a nafotit si je. 

Každý žák by zhotovil maximálně pět kusů fotografií.

V této fázi zadání je nosným prvkem v podstatě zaměření se na struktury a detaily a využití 

pro následnou práci. Jak uvádí Roeselová (2003, s. 49), při objevování podob reality mimo 

obr. 50 Carl Warner: Valley of the reclining woman

obr. 51 František Skála: Žabí zámek

obr. 47 Jakub Dvorský: Samorost obr. 48 Jakub Dvorský: Samorost

obr. 49 Dagmar Urbánková: Chlebová Lhota
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jiné žákům pomáhá pozorování výřezů, řezů, povrchů a detailů, pozorování struktur, 

textur a faktur – rytmus uspořádání, plasticita a pozorování materiálu v předzvětšení.

Další fází je práce s hotovými fotografiemi. Každou fotografii vytisknutou na formátu A4 

(černobíle či barevně) na obyčejný kancelářský papír. Z fotografií vybrat části, vystříhat 

a nalepit na formát A3 tak, aby se části spojily v pomyslnou krajinu. Tu je nadále možné 

dokreslovat a přidávat dodatečně struktury pořízené formou frotáže.

Časové rozmezí

Zadání by vycházelo na dvě setkání. Při prvním by bylo představeno zadání s ukázkami 

a proběhlo by zkoumání a fotografické zaznamenávání struktur. Na další hodinu by si žáci 

donesli vytisknuté fotografie (nebo by je zajistila škola) a pokračovalo by se vytvářením 

krajiny koláží.

7. 3 Nová forma života

Zadání

Z různých předmětů vytvořte obyvatele (loutku, hračku), žijící v krajině vytvořené 

v předešlém úkolu. Tuto novou formu života umístěte do krajiny a vytvořte krátkou 

animaci.

Motivace

Další úkol by se soustředil na zhotovení obyvatel do nových krajin. Žákům bych promítla 

několik ukázek. Jednak bytostí z komiksu Františka Skály (Jak Cílek Lídu našel, Skutečný 

příběh Cílka a Lídy) a také několika jeho objektů. Dále loutky Jakuba Dvorského z filmu 

Kuky se vrací. Jelikož úkol bude završen animací, pustila bych žákům z tohoto filmu 

i ukázku. Zdůraznila bych žákům, že nejsou omezeni na to vytvářet člověka nebo konkrétní 

zvíře, v těchto nových lidmi dosud netknutých krajinách se může objevit prakticky cokoliv 

a v jakékoliv podobě.
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Technika a pomůcky

Opět by přišla na řadu krabice přírodnin,látek, papírů, drátků, šroubů, molitanu, 

molitanových míčků, polystyrenu. Základem těla figurky by mohl být například kus 

molitanu, papír či jiný materiál. Podle toho, co si kdo vybere. Na něj by žáci lepením nebo 

připojováním drátky přidávaly různé předměty a struktury. Součástí úkolu je vymyslet 

pro novou bytost jméno, zamyslet se nad jejím způsobem života či příběhem. Žáci by byli 

seznámeni s tím, že dalším krokem bude animace, aby se již při tvorbě mohli zamýšlet, co 

by se s figurkou během animace dalo dělat.

Na tvorbu animace pomocí fotoaparátu je vhodné použít stativ. Děti se rozdělí do skupin 

(závisí na počtu dětí a techniky). Pokud by byl k dispozici jen jeden fotoaparát se stativem, 

tak v nouzovém případě může animovat vždy jedna skupina a ostatní skupiny si zatím 

mohou připravovat a rozmýšlet akci nebo sepisovat pozorování z dosud neznámého 

světa.

obr. 52 František Skála: 
             Brouk, 1990

obr. 53 František Skála: 
             Bubo, 1992

obr. 54 František Skála: 
             komár, 1989

obr. 55-56 Kuky se vrací, 2010
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Každá skupina vytvoří z jednotlivých krajin jednu společnou krajinu nebo se mohou 

prostředí vystřídat během animace. Do prostředí zasadí své bytosti, které spolu mohou 

vytvářet akci. Figury pravděpodobně nebudou schopny bez opory stát, řešením by bylo 

položit je na krajinu a obraz snímat shora. Jednalo by se o krátkou jednoduchou animaci, 

pouze aby se obraz oživil a žáci se seznámili s tímto médiem.

Časové rozmezí

Úkol by opět vyšel na dvě setkání. První pro výrobu loutky, druhé pro animaci.

Závěrem by se uspořádalo společné promítání všech animací (v případě nedostatku času 

by se přesunulo ještě na další setkání) a společná diskuze.

Závěr didaktické části

Zadání jsou postavena na kombinování fotografování s jinými technikami a seznámením 

s animací. První zadání koláže s využitím fotografií je zaměřeno na plochu, kdežto druhé 

zadání, vytvoření loutky, je zaměřeno na práci s prostorem. V poslední fázi se ještě přidá 

rozměr času, kdy žáci pracují s animací. Úkol je postaven na hře na dosud neobjevený 

svět, která má pomoci rozvíjet fantazii. Záměrem, kromě spojování technik a rozvoje 

představivosti, je i věnovat pozornost strukturám a detailům, pracovat s nimi, dokázat je 

kombinovat a posouvat do jiných významů, než byly ty původní.
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Závěr

Bakalářská práce se zabývala použitím fotografického obrazu jako východiska pro jiná 

média. V práci jsem chtěla poukázat na možnosti využití fotografie pro další tvorbu a její 

prolínání s jinými obory. Podstatnou část práce jsem věnovala charakteristice možností 

postprodukce analogové i digitální fotografie, od historie, po současnost. Prostor jsem 

věnovala možnému využití fotografie v animované a filmové tvorbě.

Téma fotografického obrazu užitého společně s dalšími technikami jsem zapojila i do 

didaktické části, kde jsem navrhla několik zadání pro hodiny výtvarné výchovy. Zadání 

jsou pouze v teoretické rovině, zatím nebyly provedeny v praxi. Jejich cílem je zaměřit 

se pomocí práce s fotoaparátem a fotografiemi na struktury a detaily, kombinovat je, 

fozvíjet fantazii a získat zkušenost s technikou animace pomocí fotoaparátu.

V praktické části jsem vytvořila soubor fotomontáží pomocí spojování prvků struktur 

a detailů z digitálních fotografíí pomocí grafického editoru. Námětem se staly figury. 

Některé z nich jsem použila pro  krátké animace, které jsem poté spojila do jednoho 

celku.

Díky vypracovávání bakalářské práce se můj zájem o práci s fotografií ještě více 

prohloubil, získala jsem nové vědomosti, zkušenosti a nalezla inspirativní podněty.
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