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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá netradičním loutkovým animovaným filmem a jeho spojnicemi 

s prostorovou tvorbou. V teoretické části nahlíží do specifik obou forem umění a hledá 

jejich společné prvky. Různé techniky a přístupy jsou prezentovány na několika příkladech 

z tvorby uznávaných autorů. V praktické části sledujeme průběh autorského filmu od 

výroby netradičních loutek, skic, storyboardu až po finální animování. V didaktické části je 

práce zaměřena na vztah dítěte k prostorovému tvoření, a je doplněna o řadu projektů 

v rámci zájmové činnosti. 
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Annotation 

The bachelor’s thesis deals with a topic of an untraditional animated puppet film and its 

links to a three-dimensional creation. The theoretical section of the thesis looks into the 

particularity of both art forms and looks for their mutual components. Diverse techniques 

and attitudes are presented on several examples regarding the work of acclaimed 

creators. In the practical section we track the progress of the author film from the 

production of untraditional puppets, sketches and a storyboard to the final animation. In 

the didactic section, the thesis focuses on a relationship between a child and a three-

dimensional creation and it is enriched with a series of projects within a leisure activity. 
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1 ÚVOD 

K výběru tématu „Propojení prostorové tvorby a loutkového animovaného filmu ve 

výtvarné výchově“ mě dovedlo odhodlání postavit se výzvě. A to takové, prozkoumat pro 

mě zatím neznámou oblast výtvarného vyjádření a nalézt v ní spojnici k prostorovému 

umění. V dětství jsem s oblibou zkoumala možnosti různých materiálů a vytvářela s nimi 

všemožné objekty. Fascinovalo mě pomyšlení, že vlastníma rukama vzniká něco 

hmotného. Stavěla jsem například z přírodnin domečky v lese a představovala si drobné 

tvorečky, kteří v nich bydlí. S loutkovou animací jsem se, jako většina lidí, setkala pouze 

prostřednictvím televize. Jako malá jsem sledovala pohybující se postavičky a říkala si, jak 

vůbec takový film může vzniknout. Později jsem pochopila, kolik úsilí se za touto 

technikou skrývá. Přesto všechno jsem si ji však chtěla stále vyzkoušet. Během studia na 

vyšší odborné škole jsem měla příležitost vytvořit klasické i digitální animace. Ovšem 

k loutkovému filmu měly stále velmi daleko. 

Mohlo by se zdát, že loutková animace má svou slávu už za sebou. Česká filmová scéna 

byla velmi bohatá na autory, kteří zasvětili život této nejpracnější technice. Dalo by se ale 

říci, že s rozvojem nových technologií se naopak znovu vrací. Každý si dnes může už jen 

pomocí mobilního telefonu a své schopnosti vytvořit amatérský film. Z vlastní zkušenosti 

se ale domnívám, že v hodinách výtvarné výchovy je loutková animace bohužel stále 

opomíjena, i když má k preferovanější prostorové tvorbě blízko. 

V teoretické části se je tak snažím porovnat, abych nalezla jejich společné znaky. Ty pak 

více rozvádím v příkladech různých uměleckých oblastí, které se později stávají zásadním 

zdrojem inspirace. Dále se v práci zabývám známými českými i zahraničními prostorovými 

tvůrci a animátory. Díky jejich experimentálnímu přístupu je považuji za důležité 

osobnosti v mé problematice. Praktická část představuje vlastní netradiční loutkový film, 

jehož podobu ovlivnily poznatky z teoretické studie. Popisuji přípravy, vznik loutek 

i samotné animování. V didaktické části navrhuji několik úkolů výtvarné výchovy, které 

zakládám jak na osobních zkušenostech z natáčení, tak i na práci zmiňovaných umělců. 

Všechny části bakalářské práce tedy plynule propojuji.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

3 Specifika vyjádření 

Abych nalezla spojení loutkového animovaného filmu a prostorové tvorby, je velice 

důležité oba obory nejprve zvlášť představit a definovat. Nebudu se zabývat historií, ale 

budu se snažit najít typická specifika těchto výtvarných vyjádření, které mi problematiku 

osvětlí. 

3.1 Loutkový animovaný film 

Volnost, kreativita, imaginace, to všechno a ještě víc nabízí stará a přitom stále nová 

technika loutkové animace. Než se ale podíváme na její jedinečnost, pozastavím se 

u samotné loutky. Loutka je už na světě známá několik staletí, pravděpodobně vyšla 

z figurální plastiky a ambic autora, který chtěl pomocí rozpohybování plastiku co nejvíce 

přiblížit člověku. Od nejstarších dob lidé vytvářeli loutky, které byly součástí náboženských 

rituálů. Ve středověku se zase takové pohyblivé postavy používaly pro zpodobnění 

světců.1 V 17. století bychom dokonce našli v zemi vycházejícího Slunce důmyslné 

mechanické hračky tzv. loutky karakuri, které sloužily pro potěchu diváka při slavnostech 

či v divadle. A právě divadlo se i v dnešní době často s loutkou spojuje. Divadelní loutka 

v podobě maňásků, marionet či manekýnů však pracuje na jiném principu než loutka 

filmová. Zmiňuji ji zde ale především z toho důvodu, že loutkové animaci předcházela 

a proto mají několik podobných charakteristik. Pracovala dokonce i s filmem. V české 

kinematografii se dříve loutkový film natáčel dvojím způsobem - jako běžný film, kdy herci 

vodili loutky před filmovou kamerou (Večerníček Broučcci), a pak metodou technicky 

náročnější, avšak vizuálně propracovanější, a to animací.2 O zevrubné historii loutkové 

animace nemá smysl se zmiňovat. S fenomenální klasickou Trnkovou nebo Zemanovou 

tvorbou se shledal ve svém životě snad každý. Nyní se ale zaměřím na to, co vlastně dělá 

loutkovou animaci tím, čím je. 

                                                           
1
 MAKONJ, Karel, DVOŘÁK, Jan, ed. Od loutky k objektu. Praha: Pražská scéna, 2007, s. 110. Teatrologie. 

ISBN 978-80-86102-60-3. 
2
 SLANINA, Ondřej. Česká animovaná klasika. Praha: Charon media, 2016, s. 6. ISBN 978-80-904975-2-8. 
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Hlavním aktérem, na kterém vše stojí je samozřejmě loutka. Můžeme říct, že se jedná 

o mrtvou hmotu či neživý předmět, který díky animaci a šikovnýma rukama animátora 

zázračně ožívá.3 Je to vlastně společná podstata i loutkového divadla. V čem se ale 

rozchází, je potenciál animace vytvořit s loutkou tak dokonalé výtvarné i pohybové 

provedení, aby mohla dokonce konkurovat hranému filmu. Loutka je v takovém případě 

schopna zastoupit či dokonce překonat herecké možnosti, a právě proto je tato animační 

technika jedna z nejzajímavějších. Myslím si, že cíl loutkové animace ale není jen dokonalá 

vizuální podoba, je to spíš snaha o napodobení. Zmíním teď slova Břetislava Pojara, který 

se o loutkové animaci vyjádřil: „Animátor musí v pohybu najít výraz pro každé jednání, 

přetlumočit do gesta myšlení, cítění, vlastnosti, povahu postavy, zvířete nebo předmětu. 

Disponuje přitom pohybem těla a gestem, které jsou podmíněny situací, dramatickým 

charakterem jednajícího objektu, jeho výtvarným stylem, materiálem a technickými 

možnostmi loutky (…).“ (Benešová, 1982: 56) V případě loutkové tvorby se tedy zásadním 

stává pohybová dispozice. Pohyb, který postavu charakterizuje a vdechuje jí život, vzniká 

přímým dotykem animátora a jeho schopností vyjádření. Na rozdíl od divadelní loutky 

není pohyb závislý na pomocném mechanismu, jako jsou nitě, táhla, tyčky. Pohybový 

rejstřík je tak bohatší a je závislý pouze na fyzikálních vlastnostech kostry loutky.  

Když tedy mluvíme o skladbě a konstrukci, měla bych podotknout, že se velice liší obvyklé 

pojetí loutky a netradiční přístupy. Dle mého krása a poetika loutky spočívá hlavně ve 

svobodě, se kterou přistupujeme k materiálu, tvaru, pohybu, prostoru, barvě či 

k fyzikálním zákonům. Chtěla bych nyní tedy loutku rozdělit na typ klasický a netradiční. 

Klasická trojrozměrná animační loutka je většinou tvořena kovovou kostrou, která je buď 

jednoduššího rázu či obsahuje sofistikovaný kloubový systém. Od toho se pak také odvíjí 

pohybové možnosti loutky a udržování stability při fázování. Kostra byla v začátcích 

loutkové animace na úrovni měkkých drátů, kterou následně Trnka povýšil na dnešní 

ocelovou kloubovou anatomii, jež umožňuje nastavení pro následný pohyb.4 Ke klasice 

patří rovněž výběr materiálu. Často se používalo opracované dřevo nebo sochařská hlína. 

                                                           
3
 MAKONJ, Karel, DVOŘÁK, Jan, ed. Od loutky k objektu. Praha: Pražská scéna, 2007, s. 110. Teatrologie. 

ISBN 978-80-86102-60-3. 
4 DUTKA, Edgar. Minimum z dějin světové animace. 2. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2012, s. 
154. ISBN 978-80-7331-253-4. 
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Dnes se loutka hojně „obaluje“ moduritem, 

silikonem, plastickou hmotou nebo pěnovou 

gumou.5 Ke specifikám klasiky bych zařadila 

i kostýmy či změny výrazů obličeje, které se mohou 

docílit prostou výměnou hlaviček loutky.6 

Zato netradičnost v loutkové tvorbě vidím hlavně 

v experimentování a zpracování materiálu. Není 

zásadní dokonalý tvar nebo pohyb, vždyť může hrát 

a ožívat skoro vše, třeba kámen, dřevo, bota anebo 

hrouda hlíny a není k tomu potřeba obvyklé tělo 

nebo mimika.7 Mohlo by se tedy říci, že pod 

netradiční loutku spadá animace objektů, protože 

se předměty a loutky v zásadě propojují. Z osobní 

zkušenosti bych také za netradiční považovala i absenci pohyblivé kloubové kostry, bez 

které materiály pro tvorbu postav nabývají nového rozměru. 

Charakteristickým znakem loutkového animovaného filmu je nakonec i způsob 

zaznamenávání pohybu. Používá se metoda stop-motion neboli fázová animace, při níž se 

snímaný objekt mezi jednotlivými snímky jemně posunuje, aby se v konečné sekvenci 

docílilo spojitosti a iluze nezávislého života postavy. Čím menší jsou pohyby, tím plynulejší 

a věrohodnější animace na závěr je, na druhou stranu je o to pracnější průběh animování. 

Loutkové filmy jsou typické hlavně svou trojrozměrností. Tím, že jsou scény prostorové, 

pracuje se s animací podobně jako s hraným snímkem. Záleží na každém úhlu kamery, na 

postavení světel, na rekvizitách, postavení loutky atp. 

Nastínila jsem zde různé přístupy k loutce a vysvětlila to, čím se loutková animovaná 

tvorba vyznačuje. V této práci se ale budu primárně opírat o netypickou loutkovou tvorbu. 

                                                           
5 NAVRÁTILOVÁ, Martina. ROZBOR: Loutkový film [online]. 25. 6. 2007 [cit. 2018-04-07+. Dostupné z: 
http://25fps.cz/2007/loutkovy-film/ 
6 Tzv. puppetoons  
7
 MALÍKOVÁ, Nina a Kateřina DOLENSKÁ. Český animovaný film včera, dnes a zítra II [online]. [cit. 2018-04-

07]. http://www.loutkar.eu/index.php?h&id=2009060 

Obr. 1 - Klasická loutka s kovovou kostrou 
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3.2 Prostorová tvorba 

„Schopnost vědomě vytvořit trojrozměrný ‚výtvarný‘ objekt je nejspíš jednou z nejstarších 

a nejpůvodnějších lidských vlastností.“ (Mrázik, 2008: 1) 

Budu se v tomto textu snažit specifikovat prostorovou tvorbu, ačkoliv je takový pojem 

velmi široký. Ze začátku bych tedy rovnou položila otázku: „Co napovídá slovo 

prostorová?“ Logicky se dá usoudit, že zahrnuje veškeré tvůrčí aktivity v oblasti 

trojrozměrné tvorby, které jsou realizovány v prostoru. Je to kupříkladu tvorba soch, 

plastik, keramiky či užitého umění. Mrázik v knize Výtvarná tvorba - prostorová tvorba 

dodává, že se jedná hlavně o proces autentického vytváření, kdy se výsledkem kreativní 

činnosti stává prostorový artefakt, objekt, model, instalace či stavba. Podle Věry 

Roeselové prostorové tvoření ve výtvarné kultuře zahrnuje mnoho projevů, které 

dokonce hraničí s malbou, jako je například nízký reliéf nebo asambláž. Zkušenosti získané 

v rámci plošné tvorby se totiž zužitkují i v prostorovém vyjádření. „Chápání plasticity 

a prostorových vztahů navozuje jiné cesty výtvarného myšlení, spojené s hlubším 

vnímáním objemu, povrchu, prostoru, kontrastů a materiálových kvalit.“ (Roeselová, 

2000: 54) Dalo by se také říci, že se tato tvorba opírá o procítěný vztah k různým tvárným 

materiálům a vychází z jejích výrazových a výtvarných možností. Tím, že se prostorová 

tvorba pohybuje v tak obsáhlém poli tvůrčích přístupů, spadá do ní i objektové umění, 

které bych tu ráda probrala. 

Klasické postupy prostorového umění doplnila na přelomu 19. a 20. století výše zmíněná 

objektová tvorba. Nový specifický přístup byl důsledkem jejího počátku. Do popředí se tak 

dostával zájem o realitu skrze předměty a jejich účinky na člověka. Vznikal touto tvorbou 

dialog s materiály, předměty a s prostředím. Bylo tudíž zapotřebí začít vnímat výtvarné 

dílo jinak.8 Podoba objektu byla nejvýraznější změnou od tradiční ustálené formy 

uplatněné v historii výtvarného umění. Trojrozměrný objekt tak přestal být podmíněn 

řemeslným umem. Jednoduše řečeno, nezáleželo na tom, jestli je takové dílo vizuálně 

krásné. Místo toho objevovalo nejrůznější tvarové a materiálové formy. Uplatňovaly se 

dokonce i deklasované materiály a nalezené předměty, které se proměňovaly, nebo se 

                                                           
8
 ROESELOVÁ, Věra. Prostorová tvorba ve výtvarné výchově pro základní školu 1. Praha: Univerzita Karlova, 

Pedagogická fakulta, 2006, s. 35. ISBN 80-7290-254-7. 
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s nimi dále pracovalo jiným způsobem.9 Materiálová pestrost a svobodné umělecké 

vyjadřování se tak staly novou specifikací. 

Prostorová tvorba je specifická také svou hmotnou podstatou, která se zde oproti jiným 

výtvarným médiím tak výrazně projevuje. „Trojrozměrný objekt, jakéhokoli rozměru, tvaru 

a barvy totiž - na rozdíl od dvourozměrné výtvarné práce - vždy zaujímá fyzicky ověřitelnou 

existenci. (…) Jeho existenci nevytváří jen naše vědomí (jak je tomu například při vnímání 

barvy, čáry nebo nějaké atmosféry, vlastnosti), ale existuje, protože svou fyzikální dispozicí 

zaujímá odpovídající prostor. Sám je prostorem, jenž se rozprostírá do jiného prostoru.“ 

(Mrázik, 2008: 7) 

3.3 Společné prvky 

Minulé strany jsem věnovala specifikacím, které mi odhalily, co vlastně prostorovou 

tvorbu a loutkovou animaci spojuje. Došla jsem k tomu, že je to především materiál, který 

je základním kamenem veškerých prostorových děl. Budu se mu proto věnovat nejdříve. 

Místo klasického přístupu k látce mě zajímá hlavně experimentování s netradičním 

materiálem. Jako druhý prvek jsem zvolila prostor. Myslím tím jakousi komunikaci mezi 

objektem a okolním prostředím. V loutkovém filmu se tak může mluvit o animační scéně. 

Nalezly by se určitě další společné prvky, nicméně pro mě jsou prioritní tyto dva, jelikož 

právě o ně se budu často opírat v dalších částech své bakalářské práce. 

3.3.1 Materiál 

Když mluvíme o materiálu, musíme si nejprve uvědomit jeho klíčovou roli. Při realizaci 

prostorových objektů se stává volba vhodného materiálu tím nejzákladnějším 

a nejdůležitějším rozhodnutím. Stejně je to u loutkové tvorby. Prostorová animace tak 

hledá různé nové materiály, jež by výtvarníka inspirovaly ke vzniku originálních postupů. 

Myslí se tím na poli vizuálně plastickém a obsahovém. Nové materiály se hledaly 

samozřejmě i v prostorové tvorbě, což stálo za ústředním zlomem uplynulého století. 

                                                           
9
 ROESELOVÁ, Věra. Proudy ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 2000, s. 97. ISBN 80-902267-3-6. 



13 
 

Dominantně uplatňované tradiční materiály, jako je kov, mramor, hlína či pískovec 

ustoupily příchozím „neušlechtilým“, stejně tak i vyloženě odpadním materiálům.10 

V knize od Marie Benešové se v souvislosti s materiálem v loutkovém filmu probírají dva 

přístupy použití. Za prvé: „Autor si zvolí vhodný materiál na základě předem promyšleného 

námětu; od materiálu pak požaduje, aby splnil jeho výtvarné, animační a dramaturgické 

představy, aby zvýšil emotivní působivost příběhu.“ Za druhé: „Autora zaujme určitý 

materiál, inspiruje ho a svými fyzikálními vlastnostmi a strukturou napovídá ještě 

nevyužité tvůrčí možnosti; ovšem aby mohl tento materiál umělecky uplatnit, musí pro něj 

teprve hledat vhodný námět.“11 Takové tendence jsou podle mě aktuální i v prostorovém 

umění, ve kterém bychom mohli najít spousty příkladů. Materiál se buďto může od 

námětu odvíjet, či mu může předcházet. Joan Miró o materiálu, který ovlivňuje pojetí díla, 

řekl: „ Člověk musí mít látku v největší vážnosti. Je východiskem. Diktuje dílo. Vnucuje je. 

Existuje dialog, to je zřejmé. Vytváří se dialog s látkou. Když děláte keramiku, látka, z níž 

váza je, diktuje, co je třeba udělat. Vnucuje své zákony“. (Roeselová, 2006: 13) 

Jakou má však materiál funkci? Mrázik mluví o několika hodnotách, kterými materiály 

disponují především v objektové tvorbě. První je hodnota psychologická, což by se dalo 

vysvětlit jako schopnost ovlivnit psychiku člověka pouhým kontaktem s konkrétním 

materiálem. Už od narození se setkáváme se základními vlastnostmi hmoty, jako je 

tvrdost, měkkost, křehkost, drsnost, hebkost, atd. Vnitřní pocity nám pak odhalí, jaké 

struktury preferujeme a jaké nás odrazují. Pokud bych měla uvést příklad takové hodnoty 

v umění, vyberu tvorbu Františka Skály. Tvoří vesměs organické (přírodní) objekty, 

u kterých dokonale využívá tvarovou variabilitu materiálu. Vzbuzuje tak u diváka příjemné 

pocity a jindy naopak nezvyklé mrazení v zádech.12 Na druhé straně v oboru animace bych 

pravděpodobně zvolila Václava Mergla, jelikož se často zaměřoval na plastelínu. Pohyb 

s touto hmotou u mě osobně totiž vyvolává lehký odpor. 

                                                           
10

 MRÁZIK, Martin. Výtvarná tvorba - prostorová tvorba. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2008, s. 
72. ISBN 978-80-7414-049-5. 
11

 BENEŠOVÁ, Marie. Hermína Týrlová. Praha: Československý filmový ústav, 1982, s. 62. 
12

 MRÁZIK, Martin. Výtvarná tvorba - prostorová tvorba. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2008, s. 
74. ISBN 978-80-7414-049-5. 
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Jako další je hodnota sémantická. Znamená to, že každý materiál může být nositelem 

nějakého významu, navíc s kvalitou materiálu se stává důležitou podporou idey díla. 

Nejčastěji se s ní setkáváme v nefigurální objektové tvorbě, obzvlášť pokud se vytvořený 

artefakt skládá pouze z jediné látky. Občas se významová role zvýrazňuje kombinováním 

různých materiálů, jež vyvolávají kontrastní konflikt.13 V knize Od loutky k objektu jsem 

nalezla náznak významové hodnoty v příkladu o konfliktu předmětů. „ (…) množství 

vztahů vzniká mezi samotnými věcmi - zajímá mě napětí mezi objektem a objektem. 

Postavte třeba jen vedle sebe sklenici a kladivo. Nebo porovnejte stoličku ke kamnům 

a křeslo. (…) Tento svět v sobě obsahuje velkou dramatičnost.“14 Co tedy z této částečné 

citace vyznívá? Je to vlastně ukázka toho, že se dá pracovat s významem již utvořených 

objektů. S hodnotou sémantickou si pohrávala také Hermína Týrlová, která pro několik 

svých filmů utvářela loutky z klubíček, vlny nebo kapesníků. Materiál tedy vstoupil do díla 

a stal se klíčovým znakem. Se strukturou a charakterem použitého materiálu seznamuje 

diváka hned na začátku animace a předjímá dramatické využití fyzikálních vlastností 

objektu. (Benešová, 1982: 64) 

Třetí je hodnota funkční, kterou se nebudu snažit pečlivě vysvětlovat, jelikož je 

srozumitelná už podle názvu. Jejím principem není originalita výtvarného řešení, nýbrž 

funkčnost, která mi přijde zásadní při zpracování pohyblivosti loutky. 

Abych obsáhla všechny hodnoty, které dohromady utváří vrcholovou kvalitu uměleckého 

díla, musím zde napsat výraz estetická. Člověk má v takovém případě vztah k nějakému 

předmětu, který v něm vyvolává estetický zážitek. V současné době je ale krásno pomíjivé 

a též těžce definovatelné. Je to z toho důvodu, že každý člověk disponuje jiným 

estetickým vnímáním materiálu. 

Do této kapitoly bych měla obsáhnout také různé odlišné zpracování materiálu, které 

utváří podobu prostorového objektu, tudíž i loutky. Přesunu se nyní proto k cestě od 

materiálu ke skutečnosti. 

                                                           
13

 Tamtéž, s. 77. 
14

 MAKONJ, Karel, DVOŘÁK, Jan, ed. Od loutky k objektu. Praha: Pražská scéna, 2007, s. 190 - 191. 
Teatrologie. ISBN 978-80-86102-60-3. 
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3.3.1.1 Cesta od materiálu ke skutečnosti 

V Úvodu do estetiky animace se Jiří Kubíček věnuje procesu, kdy se z neopracovaných 

materiálů mohou stát objekty podobné realitě. Pro lepší představu tohoto procesu 

bychom si v mysli mohli utvořit osu, na jejímž konci stojí materiál a na druhém objektová 

skutečnost. (Obr. 2) Ve výtvarném umění se shledáváme s díly, které vždy stojí na 

nějakém bodě osy. Do uměleckého díla se promítají totiž obě polohy a je jen na autorovi, 

ke které se přikloní více. Pokud se například nakloní spíše ke straně dál od materiálu, tak 

se vytvořené dílo jeví více naturalisticky a tudíž opravdověji. Naopak když se objevíme na 

druhém konci osy, tak se objekt bude jevit více abstraktně, a tak se kupříkladu 

v prostorové animaci musí oživená hmota více snažit, aby vznikla iluze jednající postavy. 

V případě animovaného filmu od Garika Seko Sopka, který je vytvořen jen ze sopečného 

tufu, oživuje animátor abstraktní materiál a charakteristickým pohybem znázorňuje 

slepici, psa apod. Tudíž až oživením nebo zařazením do určitého kontextu konečně 

odhalujeme, jakou skutečnost vlastně znázorňuje. Vzhledový zážitek takových děl tedy 

stojí na zjištění, že odtažité a abstraktní materiály, jsou schopny zobrazit něco jiného než 

pouze samy sebe.15 

3.3.2 Prostor a scéna 

Po materiálu jako další společný prvek vidím jisto jistě ve vlivu objektu na okolní 

prostor/prostředí. Ohledně prostorové tvorby se dá například říci: „Možnost ovlivňovat od 

samého počátku prostor, v němž bude trojrozměrný objekt umístěn, je excelentní formou 

                                                           
15

 KUBÍČEK, Jiří. Úvod do estetiky animace. Praha: Akademie múzických umění, 2004, s. 48 - 50. ISBN 80-
7331-019-8. 

Obr. 2 - Osa od materiálu ke skutečnosti 
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prostorové tvůrčí práce. Je tomu tak hlavně proto, že objektová tvorba právě svou 

fyzickou, prostorovou, trojrozměrnou dispozicí mnohem razantněji a mnohem zásadněji 

než jiná výtvarná média komunikuje s jakýmkoli prostorem, jenž je ze samé podstaty 

vymezen a tudíž i vnímán rovněž jako trojrozměrný.“ (Mrázik, 2008: 81) Z tohoto citátu 

bych vytyčila slovo komunikace. Taková komunikace tedy vzniká mezi objektem 

a prostorem, a právě do ní vstupuje lidský (tvůrčí) element, který si tyto vztahy 

uvědomuje.16 Proto bych osobně řekla, že takový termín genius loci se k tomuto textu 

výborně hodí. Vytvořené umělecké dílo se totiž může více či méně vztahovat na prostředí 

a jeho atmosféru, která pak určuje jeho podobu. Genius loci z tohoto důvodu budu 

probírat v praktické části mé bakalářské práce.17 

Když se v tomto tématu podívám na loutkovou animaci, tak je komunikace aktuální i zde. 

Loutkový film je na rozdíl od jiných technik charakteristický tím, že pracuje s reálnou 

prostorovou scénou, ve které se děj odehrává. Jaký vliv má postavení objektu do 

prostředí, tak je takové postavení stěžejní i pro loutku. Vhodná pozice a hlavně tedy 

i dramatické nasvícení může vyvážit u loutky do značné míry omezení v mimice a grimase. 

(Benešová, 1982: 56) Loutková animace také nahlíží na scénu dvojím způsobem. Děj se 

totiž může odehrávat buď na kompletně vyrobeném místě, nebo v reálném prostředí. 

Nebude tedy od věci zde oba odlišné přístupy probrat. 

V naprosté většině se animace natáčí ve filmovém ateliéru s uměle vyrobenou scénou. 

Scéna v takovém případě podléhá především samotné loutce. Veškeré rekvizity, dekorace 

a pozadí, které se v animaci objeví, se musí vytvářet v měřítku, aby byly v souladu 

s velikostí postav. Krom pohybu loutky se v umělé scéně nesmí opomenout i na ty 

předměty, které oživují pozadí (stromy, květiny, zvířata, atd.). Je tedy velmi obtížné dávat 

pozor na všechny pohyblivé detaily. Co ale pokládám za ohromnou výhodu takové scény 

je jednotný výtvarný styl s loutkou, se kterou je svázán. Výtvarník/animátor tak může už 

od počátku tvorby udávat směr vizuálu, a tak se tedy všechny použité předměty stávají 

jedinečným výtvarným dílem. V umění se podobný přístup objevuje v tzv. totální instalaci. 

                                                           
16

 MRÁZIK, Martin. Výtvarná tvorba - prostorová tvorba. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2008, s. 
81. ISBN 978-80-7414-049-5. 
17

 Viz s. 42 - 44. 
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Vystavené objekty jsou neoddělitelně spjaty s prostředím, které je od základů změněno. 

(Mrázik, 2008: 82) 

 

Další technika je umístit animovanou postavu do skutečného prostředí ať už interiéru 

nebo exteriéru. Pro natáčení se používají většinou reálné rekvizity, proto je v tomto 

ohledu jednodušší stavění scén pro animování. Na druhou stranu vzniká problém 

s přirozeným světlem či s pohybujícím se stínem. Tímto způsobem točila několik filmů 

Hermína Týrlová, která experimentovala i s kombinací herců a loutek. Dnes se do 

podvědomí dostala pohádka Kuky se vrací, též kombinovaná hraným a animovaným 

příběhem.  

Obr. 3 - Vyrobená scéna 

Obr. 4 -  Kuky se vrací - scéna v reálném prostředí 
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4  Objekt a loutka 

V publikaci Podoby loutky od Aloise Tománka jsem se setkala s propojením loutky 

a objektu. Ačkoliv se o loutku zajímá primárně jako o divadelní, neopomíná zmiňovat její 

možné podoby. V kapitole nefigurální loutka píše, že se lidé vždy už od počátku snažili 

znázornit živého tvora. Schopnost ovládat nástroje otevřela dveře volbě materiálu a jeho 

úpravě, tvaru a velikosti. Od klasické sochařiny však odbočujeme k tendenci rozhýbat 

hmotu a tím ji oživit. Takové úsilí se později projevuje právě v animovaném filmu, kdy 

člověk proniká do objektu, aby ho svým kontaktem přeměnil na jednající bytost. Tímto 

způsobem rozhýbaná plastika má několik charakteristických vlastností, které vytvářejí 

jediný znak - loutku. Mezi vlastnosti Tománek řadí tvar, materiál, velikost, volbu pohybu 

a zvuk. Doplňuje také, že nejdůležitější prvky, bez kterých se prostě loutka neobejde, je 

hmota a pohyb. Beru to tak, že míra stylizace může ovlivnit pouze vzhled. Přeci jen objekt 

nemusí mít nutně podobu figurálního vzoru, je ale zásadní nechat něco, co je spojené 

s představou živého modelu.18 A tím je vlastně myšleno napodobované chování nebo 

emoce, které hmotě chybí. 

Vedle figurální plastiky vstupuje na scénu i nefigurální 

objekt. Mezi takové objekty patří právě věci denního 

života, které bychom s loutkou přirozeně nespojovali. Když 

se však takový předmět obohatí o prvky loutky, 

samozřejmě kromě tvarové figurativnosti, dostáváme 

jakýsi dojem, že vidíme jednající postavu. Podobně jako 

u ready-madu tak i zde je objekt zbavován svému 

typickému účelu. Příkladem může být obyčejná kniha či 

deštník, se kterými se manipuluje na základě jejich 

pohybové možnosti. Snažíme se vlastně evokovat lidské 

chování, i když věci nemají nohy ani ruce. Mezi bližší 

příklady bych řadila loutkové divadlo Yvese Jolyho, které omezuje na nejjednodušší formu. 

Joly jako jeden z prvních objevil kouzlo v rozpohybování plastických předmětů 

                                                           
18

 TOMÁNEK, Alois. Podoby loutky. 5., rozš. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, 
katedra alternativního a loutkového divadla, 2006, s. 122-124. ISBN 80-7331-053-8. 

Obr. 5 - Divadlo s deštníky Y. Jolyho 
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z normálního života. Deštníky a rukavice tak zastupují klasické loutky.19 V animovaném 

filmu se s tímto přístupem též setkáváme. Mezi takové tvůrce patří Garik Seko nebo Jiří 

Barta. Jeden animuje boty, knihy a u druhého se ve tvorbě shledáváme s rukavicemi. Oba 

budu zmiňovat v pozdějším přehledu umělců, v němž jejich filmy dále rozeberu.   

                                                           
19
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20 
 

5 Historický kontext - výtvarné přístupy k materiálu 

5.1 Kinetismus - oživení pohybem 

 „Vše je v neustálém pohybu, nehybnost neexistuje.“ (Jean Tinguely, 1959) 

Když mluvíme klasicky o prostoru, největší prožitek z něho získáváme pomocí pohybu. 

Pohyb je tu proto, abychom si uvědomovali vztahy mezi tělesy (objemy).20 Stejně jako 

loutka pracuje s pohybem či jeho iluzí, tak tyto tendence můžeme najít i ve volném 

umění, kdy se sám objekt či jeho část stává pohyblivým. 

Využívání pohybu k řešení vztahů mezi ním, prostorem a dokonce světlem nalezneme 

v rozsáhlém kinetickém umění. To se stává po statickém umění jako nová forma krásy. 

Ačkoliv se pohyb dostal do centra zájmu už u futuristů, jejich ideál byl však trošku jiný. 

„Technickým ideálem futurismu bylo zachycení pohybu objektu, a ne objektu samého. 

Například jízda automobilu, nikoliv automobil v jízdě, nebo pohyb sestupu v ženském 

rytmu, nikoliv kráčející postava ženy.“ (Plass, 2010: 10) Jejich záměr později naplnil 

klasický kreslený animovaný film, ne tak úplně ale loutková animace. S ní propojuji právě 

kinetické umění, ve kterém byly vytvořené objekty opravdu schopny pohybu 

a manipulace. Pohyb je tedy cíl kinetického umění, stejně jako u loutkové tvorby. 

Původ slova „kinetický“ spadá do roku 1920, kdy tento 

termín použil poprvé Naum Gabo v Realistickém 

manifestu. Uznával ve výtvarném umění nový element 

tzv. kinetické rytmy. Téhož roku pak Gabo vytvořil první 

pohyblivou plastiku. Podněty k tomuto umění přišly jak 

od jmenovaných futuristů, tak od ruských 

konstruktivistů, dadaistů a umělců německého 

Bauhausu, kteří s pohybem nějakým způsobem 

experimentovali. Mezi umělce Bauhausu patřil L. 

Moholy-Nagy, který mne zajímá hlavně pro svůj 

Modulátor světla a prostoru z konce 20. let. Jedná se 

                                                           
20

 MOHOLY-NAGY, László. Od materiálu k architektuře. Praha: Triáda, 2002. Delfín (Triáda), s. 195. ISBN 80-
86138-29-1. 

Obr. 6 - Modulátor světla a prostoru 
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o elektricky poháněnou rotující sochu vyrobenou z kovového materiálu, skla a světelných 

paprsků. Dílo tak působilo na okolní prostředí, kdy se od různých tvarů a materiálů 

odrážely paprsky, aby vznikla hra stínů, světla a odrazů.21 

Se skutečným pohybem zakomponovaným do soch pracoval také Alexander Calder. Je 

nejvíce proslulý svými stabily a mobily, méně znám byl ale jeho vztah k loutce. Když 

ilustroval pro noviny scénky z cirkusu, velmi ho inspirovaly vzpomínky na představení. 

Vytvořil následně z drátků, korku, dřeva či látky několik jednoduchých kloubových loutek, 

se kterými se dalo pohybovat. Tím však neskončil a tak později v roce 1927 zkonstruoval 

miniaturní mechanický Cirkus.22 Využil v něm svůj humor a schopnost pro jemnou 

manipulaci, protože s drátěnými postavičkami „hrál“ komorní představení pro své přátelé 

z pařížské avantgardy. Cirkusová konstrukce se tak scénkami oživovala, což by se mohlo 

pokládat za prvotní impulz ke kinetickému umění, které rozvíjel v dalších letech.23 

Povzbuzen po úspěchu s Cirkusem používal dlouho stejné materiály a dokonce utvářel 

nadále podobné loutky. 
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 DEMPSEY, Amy. Umělecké styly, školy a hnutí: encyklopedický průvodce moderním uměním. Praha: 
Slovart, 2002, s. 198. ISBN 80-7209-402-5. 
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 Možno zhlédnout na https://www.youtube.com/watch?v=t6jwnu8Izy0 
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 Alexander Calder [online]. [cit. 2018-04-07+. Dostupné z: https://wepa.unima.org/en/alexander-calder/ 

Obr. 7 - Calderův Cirkus 
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Pohyb v umění měl a stále má mnoho forem. Do 

kinetického umění patří i objekty, které se pohybují 

pouhým závanem větru či otřesu. Místo zde 

nacházejí také hutná díla Jeana Tinguelyho, která 

sestavoval z harampádí do podoby motorových 

automatů. Jelikož je jeho práce velice rozsáhlá a pro 

mne podstatná, budu se mu věnovat zvlášť v jiné 

kapitole. Na závěr bych chtěla dodat, že loutkovou 

animaci bych osobně pokládala, podle získaných poznatků, za další formu kinetického 

umění. 

5.2 Asambláž - komunikace materiálů 

Tuto výtvarnou techniku zde zmiňuji proto, že je to jedna z možností jak dát vzniknout 

reliéfnímu objektu. Objektu na poli volného umění či loutkového filmu. Asambláž je laicky 

řečeno koláž fungující v prostoru. Ta není ale malovaná, kreslená, modelovaná nebo 

vyřezávaná, je převážně sestavená. Takový umělecký výtvor je pak poskládaný 

z přírodních nebo vyrobených materiálů, předmětů nebo jejich fragmentů v původním 

tvaru, které vlastně nebyly zamýšleny jako umělecké materiály.24 Vzniká tak originální 

celek často z kontrastních prvků, které v dalších spojitostech nabývají nových významů. 

Oproti klasické koláži se asambláž spojuje lepením, vázáním, svařováním nebo lisováním. 

Myslím, že tato metoda vychází z lidské přirozenosti propojovat k sobě různorodé 

materiály a předměty. 

První asambláže vznikly po objevení koláže kubisty, kterou převzali na počátku 20. století 

dadaisté a následně surrealisté. Ti ale využili její umělecké tendence, a místo reliéfního 

obrazu zdůraznili význam prostorového tvaru. Obdobně přistupovali i další směry, jako 

třeba pop-art a Noví realisté. Klasikem asambláže se stal hannoverský malíř Kurt 

Schwitters, který z různých úlomků a odpadků, jednodušeji ze smetí nalezených na ulici, 

vytvářel trojrozměrné reliéfní útvary.25 Mezi zastánce této techniky a následovníky 
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 DEMPSEY, Amy. Umělecké styly, školy a hnutí: encyklopedický průvodce moderním uměním. Praha: 
Slovart, 2002, s. 215. ISBN 80-7209-402-5. 
25

 ZHOŘ, Igor. Hledání tvaru: čtení o moderním sochařství s historickým prologem. Praha: Mladá fronta, 
1967, s. 72. 

Obr. 8 - Loutka z Cirkusu 
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Schwitterse patřil například Arman P. Fernandez. Vytvářel umělecké asambláže 

z rozličných druhů materiálu. Viděl krásu ve shromažďování velkého množství předmětů, 

které všední věci povýšily na umělecké dílo. 

Asambláž se také často uplatňuje v objektovém umění, ke kterému má blízko. Umělecké 

dílo je v takovém případě utvořeno z nahromaděných reálných předmětů, a proto bych 

k takovým prostorovým asamblážím zařadila volnou tvorbu Jana Švankmajera, o kterém 

se budu zvlášť zanedlouho zmiňovat. Ten kupříkladu surrealisticky kombinuje kosterní 

materiál, aby vytvářel buď statické objekty či loutky do svého filmu.26 Tato popisovaná 

technika je také vidět u jeho dalšího animovaného snímku Možnosti dialogu. 

V dnešní době asambláž s oblibou používají mnozí současní umělci, protože patří mezi 

jednoduché a vděčné způsoby tvorby. Na internetu jsem se tak několikrát setkala se 

spoustou známějších i úplně neznámých tvůrců, kteří vyrábí z materiálů různá stvoření. 

Mezi takové umělce patří Američan Leo Sewell, který mne zaujal svou hravostí a lehkou 

naivitou. Svoje vytvořená zvířata a figury sestavuje z recyklovaného materiálu a dává 

důraz na barevnost, tvar, strukturu a občas i na sentimentální hodnotu. Myslím si, že 

taková technika by se výborně využila při tvoření loutek s dětmi.  
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 Film Něco z Alenky 

Obr. 9 - Arman P .Fernandez Obr. 10 - Leo Sewell - Torzo 
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5.3 Ready-made - není objekt jako objekt 

Ready-made je další ze série zajímavých přístupů k materiálu. Zmiňuji ho zde, že je to pro 

mne taková hra s předmětem. Je lehce propojen s asambláží hlavně z toho důvodu, že je 

tvořen z hotového průmyslově vyráběného zboží. Takový obyčejný předmět se izoluje od 

jeho obvyklého kontextu a je prezentován bez své účelovosti jako umění. Vzniká však 

estetická a nová významová funkce.27 Cílem takového umění je snaha upozornit na krásu 

všedních a banálních věcí, které nás obklopují. Sériová výroba věcí měla totiž vliv na ztrátu 

originality a zlevňování zboží. Kvůli tomu opadla jejich hodnota a tak si jich lidé mnohem 

méně vážili. 

Klasickým příkladem ready-madu jsou nalezené objekty Marcela Duchampa, o kterém 

bylo už tolikrát napsáno. Prohlašoval, že vyrobené předměty jsou samy o sobě 

uměleckým dílem, které vzniká samotným výběrem než 

procesem vytváření. I když je jeho tvorba známá, ráda bych 

tu zmínila jeden z jeho dvaceti ready-madů Kolo od bicyklu. 

Námět prostý stejně jeho název, je to vlastně jedno kolo 

z bicyklu otočené vzhůru nohama a připevněné na 

kuchyňskou dřevěnou stoličku. Ovšem zásadní mi přijde fakt, 

že se dá kolo roztočit. Už jen tento jednoduchý pohyb by se 

dal nazvat počátkem kinetického umění, ze kterého je to už 

krůček k netradiční loutce.  
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 ČERNÁ, Marie. Dějiny výtvarného umění. 5., rozš. a upr. vyd. Praha: Idea servis, 2008, s. 202. ISBN 978-80-
85970-63-0. 

Obr. 11 - Kolo od bicyklu 
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6 Přehled vybraných umělců 

Po části, která se zabývala specifikací dvou forem umění, a následného historického 

kontextu chci nyní v následujících stránkách navázat další částí. Částí, která mé téma dále 

rozvádí a hledá konkrétní příklady. V ní se zajímám o několik umělců na české i světové 

scéně a rozebírám ty jejich práce, které nejlépe vystihují moji problematiku. Nechci zde 

zmiňovat ale autory klasického loutkového filmu, nýbrž průkopníky ve svém oboru, kteří 

loutku pojímají netradičně. Vycházela jsem ze svého kritéria, aby u nich hrál roli vztah 

k materiálu. Abych ale nezůstávala pouze u animovaného filmu, zaměřuji se též na tvůrce 

prostorové tvorby, u kterých se snažím nalézt nějakým způsobem spojnici k loutce. 

Chtěla jsem vybrat takové umělce, kteří patří mezi nejznámější a jsou svou tvorbou velice 

inspirativní. Z toho důvodu na několik tvůrců narážím později v praktické a didaktické 

části. 

6.1 Netradiční loutková animace 

Kdybych zde měla sepsat veškeré autory loutkového filmu, můj plánovaný rozsah textu 

bych hodně překročila. Naopak netradiční tvůrce jsem musela pečlivě hledat a vybírat. 

Zařadila jsem mezi ně i ty, kteří ve filmu používají již vyrobené předměty a povyšují je na 

úroveň pohyblivé loutky. Největší prostor v této kapitole věnuji Janu Švankmajerovi a jeho 

obsáhlé autorské práci. 

6.1.1 Jan Švankmajer 

Švankmajerova tvorba je velice rozsáhlá. Když jsem hledala zdroje, abych nalezla vhodné 

informace do mé bakalářské práce, došlo mi, že nelze tohoto umělce plně zařazovat pod 

jeden obor. Sice ho zde chci primárně popsat jako výraznou osobnost animovaného filmu, 

nicméně jeho objektová volná tvorba má k animaci také blízko. Je to tedy něco co zde chci 

rozhodně napsat. Rozhodla jsem se jeho tvorbu nerozdělovat, a sepsat tu veškerou jeho 

práci, která je pro mne důležitá. Osobně ho považuji za jednoho z nejvýznačnějších 

umělců, co pomocí různých materiálů propojují loutkový animovaný film a prostorovou 

tvorbu. 
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I když zde nechci popisovat jeho život a veškerou známou práci, myslím, že je důležité 

napsat, že Švankmajer v mládí vystudoval loutkářskou katedru na DAMU, a následně se 

loutkovému divadlu dlouho věnoval. Je tak vidět, že loutky v jeho pozdějších filmech mají 

pevný základ v minulosti. Když se tedy od divadla dostal k filmu, natočil řadu snímků, ve 

kterých kombinoval klasickou loutku a své surrealistické tendence. Tím jak zkoumal různé 

estetické možnosti filmu, snažil se stále vymýšlet něco nového. Klasické loutky se tak 

začaly měnit na hru s hmotou a předměty a vznikaly snímky jako J. S. Bach: Fantasia G 

moll či Hra s kameny. Švankmajer se totiž na materiál začal dívat z hmatového hlediska, 

a tak se mu otevíraly možnosti taktilně experimentovat. Vymyslel v té době své „gestické 

sochařství“, které bylo založeno na otiskování gest do plastického materiálu. Vytvořené 

struktury tak zaznamenávaly bezprostřední emoce při stisku.28 V animaci se zase 

zaměřoval na tvárnou hlínu. Nedával vlastně tak důležitost vizuální kvalitě, ale spíše 

pocitům z použitých materiálů. Více mne však zajímá jeho propojování tvarů, aby tak 

vznikl samostatný prostorový artefakt. Jako příklad využiji jeho objektový cyklus Alchymie 

či Přírodopisný kabinet, který je plný jeho nepřirozených výtvorů a znetvořených postav. 

Propojuje svou fantazií různé materiály od pařezů, vajíček, ulit, lebek, kostí či peří. Našla 

jsem, že sám Švankmajer o těchto vytvořených objektech mluví v souvislosti s animací. 

Chápe ji totiž jako schopnost výtvarně oživit mrtvou realitu, což tedy využívá jak 
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 ŠVANKMAJEROVÁ, Eva a Jan ŠVANKMAJER. Evašvankmajerjan: anima animus animace : mezi filmem a 
volnou tvorbou. Praha: Slovart, 1998, s. 74. ISBN 80-901964-3-8. 

Obr. 12 - Přírodopisný kabinet 
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v prostorové tvorbě tak hlavně v animaci.29 Posunu se teď více do budoucnosti, protože 

v roce 2012 připravil výstavu s názvem „Možnosti dialogu/Mezi filmem a volným 

uměním“30, na které vystavil právě takové práce, které poukazují na neoddělitelnou 

spjatost mezi filmem a ostatním výtvarným projevem.  

Vracím se však zpět, abych se zaměřila na jeho tzv. dialogy s předměty. Nazývá tak různé 

komunikace materiálů, které poté vytváří nepřirozené a fantaskní momenty. Dialog se tak 

stal častým tématem ve Švankmajerově animaci. Takový dialog pojímá netradičně, 

protože dle jeho slov: „dialog lze vést jazykem, pohledem, gestem, dotekem, vůní 

a chutí.“31 Tuto svou myšlenku rozvíjí v roce 1982, kdy natočil snímek Možnosti dialogu. 

Film je členěn na tři scény a u každé uplatňuje zkušenosti s materiály. Vytváří tu své 

„loutky“ jak z oblíbené hlíny, tak z předmětů. V jedné scéně tvaruje hlavu ze zeleniny 

a ovoce, z knih a papíru či kuchyňských potřeb. S dialogy pokračuje také i ve své 

prostorové tvorbě, která z filmu víceméně vychází. 

Ráda bych z jeho tvorby také zmínila Něco z Alenky kombinující hraný a animovaný film. Je 

to absolutní oslava Švankmajerovy imaginace známé předlohy. Vedle hrané postavy 

Alenky tu Švankmajer pohybuje s předměty a vytvořenými prapodivnými tvory z kostí, 

které nápadně připomínají objekty z přírodopisného kabinetu. 

Spolu s dialogem se v některých filmech objevují také prvky destrukce. Tu zde zmiňuji 

právě proto, že samotné materiály velice svádějí k destruování. Nabízejí možnost 

připomenout fyzikální podstatu předmětu nebo naopak vytvořit iluzi, jako je například 

vidět ve zmiňovaném filmu Možnosti dialogu, kdy papír mohl „sežrat“ kov. Destrukci také 

Švankmajer vidí ve starých předmětech, které v rámci animace často používá. Říká, že 

takové věci pro něj nemají jen pomyslné kouzlo, ale jsou také významné tím, že v sobě 

obsahují život a ubíhající čas. Materiál je průběhem času přirozeně rozrušován, a to je 
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 KOVÁČ, Peter. Jan Švankmajer [online]. 3. 6. 2004 [cit. 2018-04-07+. Dostupné z: 
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 BILÍK, Petr, PTÁČEK, Luboš, ed. Panorama českého filmu. Olomouc: Rubico, 2000, s. 420. ISBN 80-85839-
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právě na něm to nejzajímavější.32 Destrukce je tak velmi vděčným tématem, a proto se 

o ni opírám i ve svém krátkém filmu. 

Ještě bych poznamenala, že Švankmajerova poetika loutkové animace měla vliv i na jiné 

tvůrce. Nalezla jsem na jednom internetovém portálu krátký snímek s názvem Kabinet 

Jana Švankmajera33, který natočili bratři Quayové z Británie. Snažili se v něm navázat na 

netradiční umělcovy loutky a vzdát mu tak poctu. 

6.1.2 Hermína Týrlová 

Byla to pečlivá tvůrkyně klasických loutkových filmů, které věnovala hlavně dětem. 

Netřeba zmiňovat její nejznámější tradiční kousky. Chtěla bych se ale zaměřit na její 

tvorbu, která se právě od té klasické odlišovala. Měla totiž výborný vztah k samotnému 

materiálu, díky čemuž v některých filmech nenásilně antropomorfizovala předměty 

a pohybem je oživovala. 

Inspirovala se svým pozitivním přístupem k dětskému světu, aby nalezla výtvarné 

vyjádření v podobně jemných materiálů, které krásně ladily s dětskou nevinností. 

U nejmenších diváků svým přístupem k tvorbě rozvíjela jejich fantazii. Před kamerou 

rozpohybovala lehce dosažitelné materiály a předměty, jako jsou látky, klubíčka, vlny, 

plstě nebo korálky. Tímto způsobem vytvořila výtvarně působivý Uzel na kapesníku. Hlavní 

postavička s uzlem jako hlavičkou dokázala i z takto jednoduchého materiálu vyjádřit 

pocity. V rozhovoru Týrlová dodala: „Ruce to nemá, nohy to nemá, oči taky ne, tak jak 
                                                           
32

 MAKONJ, Karel, DVOŘÁK, Jan, ed. Od loutky k objektu. Praha: Pražská scéna, 2007, s. 183 - 184. 
Teatrologie. ISBN 978-80-86102-60-3. 
33

 Film lze zhlédnout na http://www.dailymotion.com/video/xcurv 

Obr. 13 - Něco z Alenky Obr. 14 - Možnosti dialogu 
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vyjádřit akci a nálady? Později jsem s ním dělala 

zkoušku a viděla jsem, že to jde.“34 Loutka se stala 

živou bytostí, přitom ale stále neodstupovala od své 

materiálové podstaty, takže se kapesníček ve filmu 

máchal, ždímal, sušil na slunci a skládal do koše. 

Podobné přiznání materiálu se vyskytuje i v mém 

autorském filmu a proto ho zde zmiňuji.  

Týrlová netradiční hrdiny často zasazovala do reálného světa. Snažila se o určité napětí 

mezi oživlým materiálem a skutečným prostředím. To se jí úspěšně podařilo ve filmu 

Vzpoura hraček, ve kterém s živým hercem kombinuje oživlé loutky a hračky. Jako 

u předešlého filmu, tak i ve Zvědavém psaníčku je objekt svou podstatou součástí našeho 

světa. Psaníčko autorka výborně animuje, a proto stále nemohu pochopit, jak i přes 

nepříznivý tvar dopisu dokázala tenký papír obdařit zvědavostí a neposedností hrdiny, 

které jsou vyjádřeny pouhým pohybem.  

Se vzrůstajícími zkušenostmi s netradičními materiály nalezla potenciál ve vlně, a natočila 

pro mne zajímavý krátký snímek Dvě klubíčka. Vtipně zde Týrlová využívá materiál 

a klubíčka vlny rozmotává, aby z nich postupně vytvářela dvě malé loutky. Postavy se zde 

pak pohybují na omezeném prostoru a dostávají se do kontaktu s oživlými šicími 

potřebami. Vlna se zdála být oblíbeným materiálem autorky, a tak se s ním můžeme 

setkat i u dalších krátkých filmů. Ty jsou ale už spíše poloplastického rázu, aby se plně 

využila pružnost, poddajnost a lehkost vlny, která se přeci jen u prostorové loutky tak 

neprojevila.  

Díky experimentům s materiály se dokázala odpoutat od sice dobře myšleného, ale 

přitom příliš idylicky dětinského přístupu k animaci. Využité vlastnosti materiálu jí tak 

naopak otevřely dveře k poetice a nesmrtelnosti.35 
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Obr. 15 - Uzel na kapesníku 
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6.1.3 Garik Seko 

Další tvůrce, kterého jsem vybrala, je animátor střední generace Garik Seko. Řadí se 

bezesporu mezi netradiční tvůrce animovaného filmu. Po studiu pracoval nejprve 

v ateliéru Jiřího Trnky, kterému asistoval během loutkového velkofilmu Sen noci 

svatojánské. Rozvoj ve tvorbě však zaznamenal po příchodu do zlínského filmového 

studia, kde se setkal s již zmiňovanou Hermínou Týrlovou, jejíž tvorba měla na mladého 

Seka vliv. Do jeho zorného pole se dostalo odlišné uchopení animovaného materiálu - 

zaměřil se na práci s reálnými předměty. V té době měl cenné zkušenosti s klasickou 

loutkou, ta ho ale nutila k přílišné popisnosti a těžkopádnosti.36 Vděčným se mu tak stal 

právě svět předmětů. „Jeho cílem bylo oživení nejrůznějších materiálů, kamínků, drátů, 

krajek, hodinových strojků, knih, bot, kostýmů…“. (Poš, 1990: 52) Právě tato práce mne 

u Gerika Seka nejvíce zajímá. Místo klasických loutek zde používá neživé objekty, které 

animováním získávají charakter a vlastnosti. Svým experimentem tak docílil stejného 

výsledku, jako kdyby se v jeho filmech objevily klasické loutky s kostrou. Tímto způsobem 

vytvořil krátký film Ex Libris z roku 1982, ve kterém hlavní slovo dostávají knihy a jejich 

barvitý život. Seko zkoumá veškeré možnosti materiálu, které představuje v jednotlivých 

jednoduchých scénách. Oceňuji jeho smysl pro humor, kdy se knihy chovají podle jejich 

zaměření, a tak se kupříkladu Kámasútra stává svůdníkem a lovcem cudné červené 

knihovny. Tento styl rozvíjí později ve filmu Shoe show aneb botky mají pré, ve kterém 

zvolené lidské chování souzní se 

vzhledem a typem bot.  

Garik Seko byl jedinečným 

animátorem, méně se ale 

vyznamenal jako režisér. Měl veliké 

nadšení pro rozmanité materiály, 

které bohužel upozadily potřebu 

hlubšího děje a výrazné pointy. 

V jeho filmech se tak objevují 
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Obr. 16 - Ex Libris 
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hluchá místa dlouhých hrátek s předměty, které brzdí spád příběhu. Přesto patří Seko 

k tvůrcům s pozoruhodnou animací a originalitou.  

6.1.4 Vladimir Starevič 

Významný představitel prostorové animace vystudoval entomologii což je věda zabývající 

se studiem hmyzu. K animování je tento obor velmi vzdálen, avšak jen díky němu se stal 

Starevič později uznávaným výtvarníkem. Byl za svého času ředitelem přírodopisného 

muzea v litevském Kovně. Jeho zálibou ale bylo kreslení karikatur do novin a amatérské 

fotografování. Vyhlédl si ho tak producent filmů Alexandr Chanžonkov, který podporoval 

rozvoj umění a dával prostor novým lidem s chutí experimentovat. Pro lásku k ruskému 

filmu nechal postavit filmové ateliéry, do kterých pozval nápaditého karikaturistu 

Stareviče. Možná se producentovi líbilo jeho výtvarné nadání v kontrastu s jeho 

povoláním, protože mu svěřil úkol natočit 

populárně-vědecký film ze života žab. 

Vladimir Starevič se práce chopil a několik 

dní pookénkovou kamerou natáčel pod 

vodou proplouvající pulce. Kvůli špatné 

kvalitě vyvolaného materiálu musel 

nicméně některé záběry přetočit. Jelikož 

pulcům už opadaly ocasy a staly se z nich 

žáby, entomolog přišel s nápadem 

vymodelovat si hlavní hrdiny sám. Vznikl tak první loutkový i přírodopisný film zároveň. 

Jeho jedinečný a netypický přístup k loutce, kterou vytvářel pomocí drátků a vosku, je 

také důvod, proč tohoto animátora zmiňuji. Po prvním filmu přišel s myšlenkou natáčet 

krátké loutkové animace už pouze se speciálně konstruovaným trojrozměrným modelem. 

Díky jeho schopnosti animovat plynule pohyb a neutuchající zálibě pro malé tvorečky 

natočil během několika let sedm filmů ze života hmyzu. Letecký den hmyzu byl snímek, 

kterým si udělal jméno u širší veřejnosti. Zpracoval totiž téma leteckých atrakcí, oblíbené 

u mladých lidí. S vtipem a parodií na pokleslou literaturu naanimoval zase roku 1912 

Pomstu kameramana. Všechny jeho filmy byly tak masově úspěšné, že se dostaly i přes 

ruské hranice. Nelze se ničemu divit, Starevič věnoval animování veškeré své úsilí. 

Obr. 17 - Starevič se svými loutkami 
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Studoval přesné pohyby různých brouků i základy dramatiky, aby vyjádřil charaktery 

a mimiky. Došel až do fáze, že měli lidé pocit, že naučil pravé brouky chodit. 

Po odchodu do Francie natočil půlhodinový film Maskot, satiru na feudalismus. V něm 

kombinoval loutku s živými herci. Jeho trikové scény jsou zde excelentní. Animuje 

v reálném prostředí i ve vlastních kulisách. Vedle klasických loutek rozpohybovává zvířecí 

kostry nebo skleničky. 

Tohoto umělce rozhodně řadím k těm, kteří se nebáli tvořit netradičně. Jeho díla jsou plná 

fantazie a imaginace. Nezapomíná ovšem i na jistou myšlenkovou hloubku s morálním 

poselstvím. 

6.1.5 Jiří Barta 

Pokud bychom hledali dalšího loutkového animátora, který ve svém oboru našlapuje na 

netypickou cestu, našli bychom ho v Jiřím Bartovi. Byl v 70. letech nejvýraznější osobností 

nastupující generace umělců. Některými je pokládán za pokračovatele tvorby Jana 

Švankmajera. Je pro něj typická proměnlivost žánrů, témat a stylů. Za jeho úspěchem 

jasně stojí fantazie a snaha upozornit na nemilosrdná fakta konzumního života, zaměřená 

na sobeckost člověka a jeho potřeby.37 V roce 2010 v rozhovoru na Radiu Praha se zmínil 

o loutkové animaci ve spojení se svým úspěch v zahraničí. Řekl: „Klasická animace, 

nemyslím jen loutku, můžou to být i předměty, i když to jsou pak vlastně taky loutky, tam 

si můžete dovolit pracovat s výtvarným výrazem daleko víc. Jazyk výtvarníka se víc 

pohybuje k metafoře, k symbolu, ke skrytým významům a je v tom i větší autenticita. 

A výraz takového animovaného filmu je daleko magičtější než počítačová animace."38 

Mezi přední tvůrce na české i mezinárodní scéně ho dostal krátkometrážní film z roku 

1983 Zaniklý svět rukavic, který je výbornou metaforou lidské civilizace. Jako loutky zde 

Barta používá různé typy rukavic. Pečlivý výběr rukavic k různým charakterům je podobný 

jako u animátora Garika Seko a jeho bot. Animování reálných předmětů se pro Bartu stalo 

oblíbenou technikou. Ve světě rukavic navíc uplatňuje reálné prostředí, které je pro 
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nestandardní loutky odrazovým můstkem. Aby dokázal vyjádřit emoce ve scénách 

pouhým pohybem gest rukavic, spolupracoval s mimem Borisem Hybnerem. 

Za pár let natočil Barta několik animovaných i kombinovaných filmů. Mne ale zajímá další 

z jeho netradičních přístupů k loutce, a to Klub odložených, ve kterém vytvořil, stejně jako 

u Zaniklého světa rukavic, bájný a neuvěřitelný svět. Klub odložených sleduje život 

výlohových figurín v lidské velikosti, které žijí svým životem v chátrajícím domě v Praze. 

Postavy si vytvořily vlastní bizarní „vesmír“, který později naruší nezvaní návštěvníci. Jiří 

Barta v tomto filmu použité předměty oživuje a charakterizuje, zároveň podle mého 

názoru přiznává jejich materiál a omezenosti pohybu. 

Jeho poslední loutkový snímek Na půdě aneb kdo má dneska narozeniny jsem do mé 

práce chtěla zařadit, hlavně pro použití starých nepotřebných věcí ze zaprášené půdy, což 

lehce evokuje můj autorský film. Fantaskní svébytný svět s nápaditostí vytvořil autor 

z pytlů, beden, látek a jiného harampádí. Stejně tak jsou i některé jeho loutky vytvořené 

netradičně. Film pracuje s dětskou fantazií, a proto je primárně určen pro malé diváky. 

6.1.6 Václav Mergl 

Jako posledního autora jsem do tohoto přehledu zařadila V. Mergla. Není to autor, který 

by měl na svém kontě rozsáhlou filmografii a zvláště loutkovou tvorbu. Já ho zde ale 

jmenuji hlavně proto, že je svým způsobem ve svém oboru originální. Na rozdíl od jiných 

tvůrců se vzdal jasné figurativní symboliky a vydal se směrem k pohybu s materiály. V jeho 

Obr. 18 - Klub odložených Obr. 19 - Na půdě - vlak z filmu 
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absolventském filmu Proměny uchopuje proměnlivou strukturu plastelínové hmoty 

a vytváří pětiminutový snímek. Bohužel se film nedá volně zhlédnout, tak vycházím pouze 

z ukázkových fotek. Tato jeho první práce mě zajímá z hlediska toho, že touto 

prostorovou/reliéfní a stop-motion animací oživuje jinak mrtvou plastelínu. Hmota sama 

sebe v animaci přetváří, reaguje na vnější prostory a vnější impulzy. Autor se unáší 

volností měnit tvar materiálu a tak zachycuje jeho bujení, napětí, vznik a zánik. 

Mergl se tímto vydal na cestu strukturální exprese, která se stala vyjadřovacím 

prostředkem pozdějších snímků.39 Po úspěchu, který dosáhl s Proměnou, se rozhodl 

naanimovat její pokračování s názvem Studie doteku, ve kterém znovu zpracovává ten 

samý materiál. 

Přes jeho ploškové filmy, odvozené od koláží a asambláží, se dostávám k jeho další 

animaci o uměle vytvořené bytosti s názvem Homunkulus. Tento fascinující krátký film 

propojuje několik technik, animaci věcí, plošky a samozřejmě plastelíny. Na začátku 

vidíme samostatný život reálných předmětů, které se pohybují v alchymistické místnosti 

a vytváří tak pro mě hrůzostrašnou atmosféru. Zrod homunkula pak Mergl znázorňuje 

svou oblíbenou proměnou hmoty. 

Jeho animovaná tvorba není líbivá, je naopak hluboká a svébytná. Dalo by se i říci, že byl 

Mergl předchůdce Švankmajera. Už díky kubismu pochopil, že pomocí hmoty může tvořit 

jedinečnou organizaci prostoru.40  

6.2  Prostorová tvorba 

Nyní uvádím vybrané čtyři autory, které spojuje podobný přístup ke skládání materiálu. 

Vytváří většinou objekty technikou asambláže, které jsem se věnovala o několik stran 

dříve. O tom jaké umělce vyberu, jsem věděla již v počátku. Při výrobě loutek do mého 

filmu jsem jejich tvorbu zevrubně prostudovala. 
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6.2.1 Karel Nepraš 

Jako prvního bych tu chtěla zmínit Karla Nepraše, který tvořil netradiční plastiky, ve 

kterých dával důraz na použitý materiál. Jeho sochařství se inspirovalo potenciálním 

pohybem, mechanismem ozubených kol, fontánami, pumpami a pro mě podstatnými 

loutkami. 

Bylo pro mne překvapující zjištění, že Nepraš se k loutce opravdu dostal. Spolupracoval se 

svým bývalým spolužákem Koblasou na animaci Masky Červené smrti od E. A. Poea. Jeho 

úkolem bylo vytvořit pro film právě loutky. Nakonec se dostal pouze k dodělání tří 

hlaviček, protože byl projekt brzy kvůli neshodám ukončen. V jednom z rozhovorů řekl: 

„Masku červené smrti jsme zamýšleli jako balet loutek (…) Balet jsem pojal tak, že silně 

plastické loutky z drátů budou rytmicky nasvěcovány z různých pohledů a budou vrhat 

pohyblivý stín“.41 Když se tedy projekt neuskutečnil, nechal si Nepraš nedodělané hlavy. 

Po nějaké době kdy je měl vystavené, změnil se jeho pohled na ně a zjistil, že to jsou 

vlastně sochy. Hlavy začal obdařovat těly, které sestavoval ze stejného materiálu, takže 

nakonec vznikla celistvá socha. Je to tedy krásný příklad toho, jak může nastat propojení 

loutky a volného prostorového objektu. Stačí jen jiný pohled. 

Neprašův experimentální přístup k materiálu měl 

za následek, že se mu zjevil svět asamblážové 

sochy. Dřívější práci, kterou tvořil z nalezených 

drátů a látek, obohacuje a konstruuje nová díla 

z kovových konstrukcí, hadiček a dalších banálních 

předmětů. Materiálům však nenechává svůj 

původní vzhled a sjednocuje je jednolitou barvou. 

Tímto způsobem vytvořil například svou 

nejznámější plastiku Velký dialog.42 
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Obr. 20 - Velký dialog 
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Postupem času se jeho 

soubor materiálů a objektů 

rozrůstá a do popředí jeho 

zájmu se dostávají 

vodovodní trubky, železná 

péra, trychtýře, izolátory, 

šrouby a mnohé další prefabrikované předměty s litinovými částmi. Ačkoliv se v jeho 

pozdější tvorbě objevují spíše odlévané tvary ze samotné litiny, neodpouští si stále skládat 

jednotlivé díly. Do některých děl zapojuje také jednoduché pohybové mechanismy. 

Vytvořil tak z ozubených kol, šlapadel a převodů mobilní cykly Račte točit, Račte šlapat.43 

Myslím si, že se tak trochu vrátil ke své inspiraci u loutek, aby vyvážil viditelnou pevnost 

a strohost materiálu. 

6.2.2 František Skála 

Jedinečný umělec, kterého je povinnost jmenovat v mé práci. Zmiňuji se o něm i později 

v praktické části. Je mi velkou inspirací, hlavně díky jeho schopnosti vtiskávat do svých děl 

smysl pro vyprávění smyšlených příběhů, které svádějí do jakési říše magie, fantazie 

a hravosti. Nechybí mu ale i ironie, humor či vážnost. Jeho široké spektrum tvorby 

a estetická atraktivita mě oslovila, stejně jako velkou masu diváků. Nutno dodat, že se 

během svého studia seznámil s řemeslnou prací se dřevem, díky které získal potřebný cit 

pro materiál a manuální zručnost.44 Na vysoké škole se věnoval animovanému filmu, 

u kterého nezůstal, proto se o něm nebudu více zmiňovat. Smysl 

své tvorby našel Skála naopak znovu v řezbářství. Naplňovala ho 

dle jeho slov nově neřízená práce a boj s materiálem. Jeho surový 

umělecký výraz je pro mě proto důležitý. Také dodám, že přírodní 

materiály ho od té doby doprovázejí, což dokazují jeho drobné 

objekty i velké plastiky. Z jeho tvorby mě oslovilo, že pracoval na 

dřevěném loutkovém divadle B. K. S., u kterého se projevil jeho 
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Obr. 21 - Ukázky z Neprašovy tvorby - Fontána, Pavouk 

Obr. 22 - Poetické dřevěné 
divadlo 
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vztah k přírodě a loutkové tvorbě. Zážitek z hraní divadla krásně popsal: „Mihotavé světlo 

svic, kdy do plamene občas vlétne můra, vrzání prken a klapání dřevěných bot zbloudilých 

loutek v absolutním tichu pod hvězdami.“45 

Skála se dostal do popředí mého zájmu ale hlavně pro jeho schopnost využít různorodé 

materiály. Kombinuje dřevo se sklem, plechem či umělou hmotou, jako je například vidět 

na jeho Umírajícím bojovníkovi vyrobeného ze dřeva, kovu a pertinaxu. Typická se pro něj 

stává naprostá volnost ve volbě prostředků pro tvorbu. Je mi tak hodně blízký jeho vkus 

a cit najít tvarovou, barevností, materiálovou kvalitu v nalezených a také starých 

předmětech. Dokazuje tím, že nezáleží na ceně a krásném vzhledu, abychom mohli 

vytvořit něco jedinečného. Sám Skála všechny vybrané materiály opravdu nečekaně 

kombinuje a obdařuje je tak „druhým životem“. Moc rád vytváří nové příběhy a zbavuje 

předměty svému účelu. Svoji zálibu v nalezeném 

harampádí umělec obhajuje: „Nerad plýtvám, protože 

ve skutečnosti toho člověk potřebuje velmi málo. (…) 

Pokud neinvestuju, svobodněji se rozhoduju. (…) 

Preferuju starý materiál obohacený o čas v něm 

obsažený. (…) Hlavně mě ty věci oslovují a najdou si 

mě. Často se tomu musím bránit“. (Volf, 2005: 11) 

Taková recyklace je typická i pro jeho životní styl. „Sbírání odpadků je aktivita jako každá 

jiná, a pokud je dělána s inspirací, může být povýšena na umění. Pokud je dělána 

s disciplínou, uvědoměním a nadšením, pak se stává spirituálním úsilím. Je to více než 

prosté: „něčí odpadky jsou pro někoho poklad“ (…). (Skála a Skálová, 2004: 108) 

Od 80. let vyrábí z nevšedních materiálů Skála i sérii svých kytar. Jedná se čistě o artefakty 

bez náplně vydávat zvuk. Splňuje u každého díla identifikační tvar kytar, a to je tak jediné 

co mají společného s reálným nástrojem. 

Jako poslední bych z jeho úžasné tvorby vyzdvihla prapodivné malé automobily tzv. 

Saigonáře, které vytváří z odpadových materiálů od roku 1984. Snaží se v nich většinou 

zachytit genia loci jeho statku u Loun. Na jejich tvorbě se podílejí i další umělci a také 

autorova rodina, pro kterou se staly velikonočním zvykem. S auty podniká vyjížďky, 
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Obr. 23 - Umírající bojovník 
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během kterých objekty pro potěchu diváka zapaluje a jinak destruuje. Staré materiály tak 

ještě více „vylepšuje“, aby dostaly jedinečnou patinu. Každý objekt tak prožívá vlastní 

příběh, který jsem se osobně snažila na zabláceném a poničeném autě hledat. Na 

internetu jsem nalezla, že typická Skálova poetika aut byla použita ve filmu Kuky se vrací, 

na kterém se pouze v jeho počátku podílel.46  

6.2.3 Jean Tinguely 

Poetika v předmětech, pohybu i zvucích. Tak bych mohla tvorbu Švýcara Jeana Tinguelyho 

charakterizovat. Vytvářel rafinované pohybující se objekty s takovým umem, že mohly 

připomínat živoucí bytosti, které dokáží vyvolat strach, překvapení nebo obdiv. (Pijoan, 

2000: 247) Své kinetické plastiky vytvářel ze skutečných strojových součástek. Skládáním 

materiálů se inspiroval u Kurta Schwitterse, který tvořil asambláže 

z nalezených předmětů. Tinguelyho sochy nejsou však jen shlukem 

nejrůznějších přístrojů a materiálů, jsou to hlavně dokonale 

promyšlené konstrukce, ke kterým přistupoval s plánem, aby 

vynikla „nepatřičnost“ jejich spojení.47 

Pro jeho objekty je typické, že se nesmyslně pohybují. Je to vlastně 

reakce na statický a konvenční svět tehdejšího umění z poloviny 20. 

století. Nalezla jsem, že Tinguelyho tvorba je založena především na 

kritice stroje. Možná právě proto se tak často vyskytují prvky 
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Obr. 24 - Komár z rezistorů a jiného materiálu Obr. 25 - Saigonář 

Obr. 26 - Promyšlená 
konstrukce s názvem 

Baluba č. 3 
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destrukce, které vytvořené objekty snižují do podoby obyčejných zničitelných materiálů. 

Některá díla byla konstruována tak, aby sama sebe destruovala. Před sochou Šrot (1960) 

dokonce sám poznamenává: „Moje díla nejsou určená na věčnost“. Výběrem materiálu 

tak svou práci sám odsuzuje k zániku. 

I když se Tinguely zaměřoval hlavně na technický materiál, mě upoutaly spíše výtvory, 

které kombinuje se zvířecími lebkami. Mezi takové patří například Trofej Chasse-le-Golem 

nebo série osmi motorizovaných figur z roku 1961 s názvem Čarodějnice. Ty jsou složené 

ze svařených kol, řetězů, kladek, šrotu, zrezivělého železa, starých látek a právě tak 

i z lebek. Takové objekty mi nápadně připomínají Švankmajerovu prostorovou tvorbu 

z cyklu Přírodopisný kabinet.48 Pozoruji, že je spojuje stejná magická až bizarní atmosféra 

vytvořených „postav“. Právě tyto postavy s hlavami z lebek by dle mého mohly zasahovat 

svým vzhledem do loutkové animace. Vedle pohybu je u Tinguelových soch 

charakteristický také vydávaný hlasitý zvuk skřípajícího železa, který ještě více podporuje 

zvony a dalšími hlučnými předměty.49 Takový hluk vnímám jako případnou komunikaci či 

dialog mezi objekty, který by v animovaném filmu vytvořil fascinující situaci. 

Osobně jsem se s autorovou prací setkala v Paříži a následně v Curychu, ve kterém stojí 

vysoká konstrukce nazvaná Heureka. Jeho tvorbu mám velice ráda a je inspirující, což 

zmiňuji i později v souvislosti s praktickou částí mé práce. 

                                                           
48

 Viz s. 26. 
49

 Pro touhu z vydávaného zvuku jako uměleckého materiálu vytváří obrovskou konstrukci Méta-Harmonie. 
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Obr. 27 - Trofej Chasse-le-Golem Obr. 28 - Čarodějnice 
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6.2.4 Václav Jíra 

Jeho tvorbu bych zde chtěla popsat pouze okrajově. Zaujaly mne nejvíce jeho mobilní 

strojky, které mohou lehce připomínat mechanické plastiky Jeana Tinguelyho. Jíra své 

práce sestavuje z různých odložených, zapomenutých předmětů a technických součástí. 

Není vybíravý a skládá z věcí, které se mu dostanou momentálně pod ruku. Řekl o tom: 

„Nad ničím jsem nepřemýšlel, jenom jsem jednotlivé součástky k sobě šrouboval, bez 

jakéhokoli návodu. Byly to momentální nápady“.50 Vznikají tak pohyblivé fantaskní sochy. 

Inspiraci čerpá hlavně na skládkách, sběrných dvorech a o železných nedělích, kde hledá 

materiál pro výrobu. Atmosféru z takových míst pak můžeme jasně vidět v jeho dílech.51 

Propojení s netradiční loutkou osobně vidím jasně v použitých materiálech, které nejsou 

pouze statické. Pohybová tvárnost sestaveného objektu by byla výborným základem pro 

manipulování s loutkou. 
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7 PRAKTICKÁ ČÁST 

8 Autorský loutkový film 

Těžištěm praktické části mé bakalářské práce je krátký loutkový animovaný film. Ten se 

však od klasické tvorby odlišuje svým netradičním přístupem k samotné loutce. Postavy se 

po natáčení stanou artefakty, které budou samy o sobě doplňovat výstup bakalářské 

práce. Výtvarná část obsahuje také storyboard, skici nebo fotodokumentaci z průběhu 

tvorby. V následujících podkapitolách se věnuji veškerým přípravám, se kterými jsem se 

během práce setkala, ať už se jedná o zevrubný popis tvoření loutek, nebo o představení 

prostředí filmu. 

8.1 Seznámení s prostředím 

Kdo zaklepe na dveře domu? 

Otevřenými dveřmi vstupuje, 

za zavřenými dveřmi temno je. 

Z druhé strany mých dveří tluče svět. 

(Pierre Albert-Birot, L’amusements naturels, s. 217) 

Kde? První otázka, od které jsem se odrážela v dalším vývoji mého autorského 

animovaného filmu. Výběr prostředí je stěžejní úkol, který určuje výtvarné pojetí animace. 

Typické je vytvoření trojrozměrných kulis a rekvizit, ve kterých se postava pohybuje 

a „žije“. Veškerá scéna má tak určité měřítko k loutce, a vzniká tak jiný zmenšený svět. 

Více jsem o tomto tématu psala v teoretické části (viz Společné prvky). Svůj film jsem ale 

chtěla na rozdíl od klasického postupu vytvořit v reálném prostředí, a to proto, abych 

loutku svým materiálem propojila se zvoleným místem. S výběrem mi napomohlo 

kritérium, použít k animování takový prostor, který bude dýchat jistou atmosférou. 

Mluvím nyní o termínu genius loci, který podrobněji proberu v následující kapitole. 

S tímto kritériem jsem vybrala místo pro mě známé, které bylo vhodné i z hlediska 

dostupnosti. Jedná se o malý cihlový domek, který pamatuje rok 1938. Stojí na větším 

zarostlém pozemku na jihu od Prahy, přesněji v tiché vesnici Rymaně. První dochovaný 

důkaz o této vesničce se nachází v deskách zemských v souvislosti s dobříšským panstvím, 

které byly sepsány roku 1603. Starobylost tohoto místa také dokládá zápis o původním 
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názvu vesnice, která se ještě v 1. polovině 17. století jmenovala Římaně či „v ves 

Rzimanij“. Podle přípony můžeme ve zdrojích dohledat, že jméno vzniklo nejpozději v 15. 

století, kdy se přípony hojně používaly.52 Dominantu vsi tvoří kaplička se zvoničkou Panny 

Marie Svatohorské a hned vedle železniční stanice. Nic více už zde nenajdeme. 

Chata, jak už jsem zmínila, mi je velmi blízká. Je to hlavně z důvodu, že jsem zde prožívala 

dětství. Dodnes je domek navštěvován, ale většinou jen během teplých měsíců. Duch 

místa se objevuje ve většině zákoutí. Od ledového sklepa přes naplněnou kůlnu až po 

půdu zde nalezneme otisky minulosti ve formě nashromážděných předmětů, které můj 

dědeček sesbíral. Čas se ale nikdy nezastaví, a proto stačilo několik desetiletí, aby 

předměty nabyly jisté nostalgii, a dokonale srostly s atmosférou domku. V průběhu 

zimního období zde panuje klid a samota, což pro mě bylo inspirací, abych toto místo 

svým filmem oživila. S tím jsem i přijala výzvu, natočit mou animaci v chladných bojových 

podmínkách. 

8.1.1 Genius loci 

Už ve staré římské mytologii se lidé setkávali s bytostí či bůžkem, který ochraňuje určité 

místo. Oproti dnešní době dávali lidé větší důraz na dobrý vztah k lokalitě, ve které bydlí. 

Tato nadpozemská bytost totiž dávala život všemožným místům, a proto záviselo na 

člověku, jestli se s ní dokáže spojit či ji nebude tolerovat. Dnes dostává genius loci význam 

spíše jako určitá atmosféra nějaké lokace, než jako mýtická mocná síla. 

Tento fenomén byl patrný v celé historii umění, i když se neoznačoval jménem. Malíři 

a spisovatelé čerpali inspiraci z různých koutů světa, které charakterizovaly všední život. 

Je patrné, že lidé odpradávna měli zájem o cizí místa, která je nějakým způsobem 

přitahovala.53 Kdo nesnil o exotických místech a jiné kultuře, o oblastech, které obsahují 

„to něco“ kvůli čemu je tak často navštěvujeme. 

Termín genius loci se většinou vztahuje častěji ke krajině, ale dnes je to z jiného pohledu 

než v minulosti, kdy předci uctívali samotnou přírodu. Když začaly vznikat stavby, krajina 
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začala být kolonizována a ztrácela na čistotě. „Hovořit dnes o krajině, jejím rázu a jejím 

působení znamená zejména hovořit o architektuře a urbanismu, protože ty z největší míry 

určují budoucí charakter naší země. Nejedná se přitom jen o domy, ale také o technické 

a liniové stavby, dálnice, vodní nádrže, sklady a parkoviště. Měli bychom se ptát, jak je 

možné, že tolik obdivovanou českou krajinu vytvořili lidé bez znalosti územního plánování 

a že tu krásnou lidovou architekturu stavěli celá staletí lidé bez architektonického 

vzdělání? Kde se stala chyba, že jsme si nechali vnutit všechny ty krásné, vědecké 

a stylotvorné designy, ve kterých se necítíme dobře? Nejspíš málo respektujeme to 

základní - místo a jeho duch.“54 Prostředí, tedy krajina i architektura by nám měla dodávat 

pocit emocionální jistoty a bezpečí, abychom se s nimi mohli identifikovat a spřátelit se. 

Identifikace se však nejlépe dosahuje během dětství, kdy si umocňujeme vztah k místu, ve 

kterém žijeme.55 Osobně si tedy myslím, že dětství stojí ve větší míře za vnikem ducha 

místa. V očích dětí se stává i třeba stará chalupa magickým místem, ke které máme 

i v dospělosti vztah. Jako v mém případě. 

S tímto pojmem se i nyní setkáváme v umělecké sféře. Genius loci stojí většinou za 

specifickou atmosférou díla a může být hlavním prvkem inspirace, jako je například 

řečeno v publikaci věnované diskuzím o surrealismu v moderním filmu a animaci. Genius 

loci zde probírá kritik Jan Uhde ve vztahu k tvorbě animátora Jana Švankmajera. Text jsem 

z anglického originálu volně přeložila. „Jeden z nejsilnějších a nejzajímavějších vlivů na 

Švankmajerovu tvorbu má česká bohatá kulturní krajina a zvláště hlavní město Praha, 

jehož magie upoutala mnoho umělců. (…) Jeho práce reflektuje v jednom či druhém 

případě jedinečnou, často nevyzpytatelnou atmosféru tohoto města, které se pyšní svou 

dlouhou, bohatou a někdy temnou historií.“56(Harper, 2007: 64) Ve spojitosti s duchem 

místa bych jmenovala též umělce Františka Skálu, u kterého je nedílnou součástí 

a inspiračním zdrojem jeho polorozpadlý statek u Loun s názvem „Podlesí“. Svou tvorbu 

tak odvíjí od tajuplné místní krajiny, a tvoří tak kupříkladu objekty založené na 
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vymyšlených příbězích o tamních fantaskních bytostech. Jeho práce díky tomu získává 

charakteristický rys a kouzlo. 

Probrala jsem zde toto téma z důvodu, které mi přijde z hlediska mé praktické části 

klíčové. Genius loci je něco, co nás všechny obklopuje, ať už ho vnímáme silně či slabě. 

Záleží však jen na nás zda se jím necháme ovlivnit nebo ne. 

8.2 Výroba loutek a skici 

Když jsem konečně vymyslela první klíčovou část mé praktické práce a to prostředí, ve 

kterém se bude můj animovaný film odehrávat, mohla jsem konečně začít přemýšlet nad 

loutkami. Jelikož mým cílem bylo vytvořit několik netradičních loutek ze specifických míst 

chaty, snažila jsem se utvořit si představu kolik míst a vlastně i kolik loutek budu 

potřebovat. Od začátku jsem si byla jistá tím, že vytvořím loutku z předmětů z kumbálu, 

který mě jako první nějakým svým způsobem lákal. Během léta jsem při procházení 

narazila na zajímavé součástky, staré nářadí, ulomené předměty a zrezivělé objekty. 

V hlavě mi tak začaly vznikat představy prapodivných loutek, které v sobě stále mají 

kouzlo starého kumbálu. Proto jsem předměty k sobě uložila s tím, že je později určitě 

použiji. Při procházení chaty jsem došla k tomu, že mým dalším místem bude obývací 

pokoj, ve kterém trávíme většinu času. Pokoji vévodí prvorepubliková válcovitá kamna 

Musgrave, u kterých přes chladné měsíce skladujeme v koši věci k zatápění. To byl pro 

mne jasný podnět. Dřevo, uhlí i noviny byly výbornými předměty pro tvořivé ruce. Měla 

jsem tedy dvě místa, na kterých budu natáčet. Stále jsem ale přemýšlela, že by byla 

vhodná i třetí loutka. Procházela jsem jak sklep, tak i jiné místnosti. Největšího „ducha“ 

však měla půda. Moc se mi líbila myšlenka loutky, která by byla vytvořená „z nepořádku“, 

který na půdě máme. Chtěla jsem do postavičky vtisknout chaos, který na mne působil. 

Materiálů k tomu bylo habaděj. Spousta kusů polystyrenu, látek, pytlů, provázků a jiných 

věcí jsem nacházela po celé místnosti. 

Dalším mým krokem bylo nakreslit si přípravné skici. Dát tvar vybraným materiálům, 

a vytvořit z nich vhodný charakter nebylo vůbec jednoduché. Strávila jsem nakonec 

dlouhou dobu nad papírem. Potýkala jsem se totiž s problémem, jak navrhnout loutku 

z netradičních materiálů, když chci, aby mne sám materiál vedl při tvoření. Nebyla jsem 
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v situaci, že by mým cílem bylo vytvořit tradiční loutku, která 

má od začátku pevně stanovenou kostru. Proto jsem se 

rozhodla loutky vymýšlet během procesu vytváření a skici 

využívat pouze při promýšlení dalších kroků. 

Jelikož jsem nikdy netvořila postavičky, které mají mít 

nějakou možnost pohybu, mou první prací bylo seznámit se 

s materiálem. A jak se nejlépe seznámit? Samozřejmě 

pokusem něco vytvořit. Snažila jsem se zatím nezávisle na 

filmu dát podobu předmětům, které jsem našla v jedné 

skříni v předsíni. Díky tomu jsem získávala větší sebevědomí, 

že prvotní skici opravdu nejsou zapotřebí. Jednoduchá loutka, která mi vznikla na 

pracovním stole, byla utvořena pouze díky inspiraci z kusů, co jsem měla k dispozici. 

8.2.1 Loutka z přírodnin 

Abych popisovala tvorbu všech loutek chronologicky, začnu s postavičkou, která má své 

působiště v koši s topivem. Výrobu jsem započala během návštěvy chaty, abych měla při 

ruce dostatečné množství materiálů. Materiál jsem tak mohla čerpat jak z koše, tak 

i z venkovní kůlny ve které skladujeme dřevo, kůry, šišky i uhlí. První důležitý problém 

nastal hned poté. Jak k sobě přírodniny vůbec přidělat, aby loutka dostala uspokojivý 

vzhled? K dispozici jsem měla jutový provázek a trošku epoxidové pryskyřice. Nejvíce se 

mi nakonec osvědčila klasická tavná pistole. Byl to však krok zpět v mém rozhodnutí 

použít pouze materiály na přírodní bázi. Díky pistoli se mi ovšem otevřely možnosti, jak 

loutku v některých částech udělat pohyblivou. 

Abych nepředbíhala, musela jsem nejdříve 

vyřešit, jaký základ by měla loutka mít. Chtěla 

jsem pracovat primárně se dřevem, od toho 

se tedy odvíjela má výroba. Našla jsem si kus 

silnějšího dřeva, který jsem hodlala obalit 

kůrou i novinami. Snažila jsem se vyřešit 

během toho i končetiny. Mé pokusy se mi ale Obr. 30 - Proces výroby 

Obr. 29 - Pokusná loutka 
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vůbec nezamlouvaly. Končetiny z klacíků byly až moc statické a vypadaly komicky. Musela 

jsem se tedy vrátit na začátek a fáze si promyslet. Vzpomněla jsem si na umělce Františka 

Skálu a jeho přírodní objekty, které mě inspirovaly. Uvědomila jsem si, že loutku musím 

více promyslet a dát ji nějaký přesnější základní zjev, od kterého budu pokračovat. Začala 

jsem tedy znovu, ale nyní s představou prapodivného hmyzího těla. 

Po ujasnění myšlenky jsem využila stejný základ, ke kterému jsem tavnou pistolí připevnila 

smrkovou šišku. Kolem dřeva jsem poté přiložila borové kůry. Ty mi vytvořily pevnější tělo 

a daly mu i objemnější tvar. Spáry a volná místa jsem vyplnila novinovým papírem, který 

je krásně tvárný a k pevnému materiálu kontrastní. Pro zpevnění jsem obmotala tělo 

přírodním provázkem. Když jsem měla tento „bazální tvar“, začala jsem si objasňovat, kde 

bude mít loutka nohy a hlavu. S končetinami jsem měla ale stále problém, protože jsem se 

nemohla zbavit zažitého přesvědčení, že bych měla vytvořit minimálně čtyři nohy. 

V podobě dlouhých větviček mi však stále kladly odpor do té doby, než jsem je odstranila. 

Zaměřila jsem se tedy nejdříve na hlavu. 

K hlavě jsem chtěla přistoupit jinak, než je u klasické loutky typické. Absolutně jsem 

odmítala vnější antropomorfizaci, tedy polidštěný obličej. Nechtěla jsem také pro tvář 

s výrazem materiál jakkoli opracovávat a vyřezávat. Začala jsem místo toho k sobě 

skládat borové kůry, které jsem lepila na konec silného dřeva. Vznikla tak konečně horní 

část hlavy. Tu dolní jsem pomocí pěkného odštěpku dřeva zamýšlela udělat pohyblivou. 

To se mi nakonec i podařilo díky malému drátku a novinám. Loutka je tedy schopna 

v omezené míře otevírat a zavírat čelist. Pohyblivá část loutky je i v podobě dlouhé kůry 

na těle.  

Následně mě čekal krok domyslet končetiny. Jelikož jsem měla tělo víceméně hotové, 

nemohla jsem nohy do těla více vnořovat. Pomocí nákresu jsem však přišla s řešením, 

vytvořit jen dvě končetiny v přední části loutky. Loutka by tak měla tři opěrné body a byla 

vyvážená. Nohy jsem tedy vyrobila z kůry, novin a drátku. K tělu jsem je pak zafixovala 

lepidlem a provázkem.  
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Finální úprava už obsahovala jen doladění. Aby loutka byla dobře zatížená a nezlobila při 

animaci, použila jsem několik kusů uhlí na spodní část. Podle pomocného nákresu jsem 

také loutku obohatila o několik větví a šišek, které dle mého dotvořily její celkový vzhled. 

8.2.2 Loutka z kumbálu 

Na výrobu této loutky jsem se těšila, i když byla nakonec zdlouhavější, než jsem 

očekávala. Loutku jsem totiž dělala dvakrát, protože jsem s prvním pokusem nebyla moc 

spokojená. Předměty z kumbálu jsem pečlivě vybírala, ale zjistila jsem, že čím jsou 

komponenty zajímavější, tím hůře se dávají dohromady. Pokoušela jsem se o promyšlený, 

ač ledabylý vzhled, jako mají kinetické sochy Jeana Tinguelyho. Stále se ale nedařilo. 

Musela jsem tedy najít stěžejní předmět, který mě inspiruje v dalších krocích. Ten jsem 

nakonec nalezla v podobě staré horolezecké kovové karabiny s kusem lana. Přišla mi jako 

ideální pro hlavu postavičky, která by se po úpravě mohla také pohybovat. V další fázi 

jsem se ale musela potýkat s problémem jak vyztužit provaz a vyvážit těžkou karabinu. 

S tím mi velmi dobře pomohl tenký drát, který jsem kolem lana několikrát obmotala. 

Hlavu jsem tak mohla připevnit k dalšímu kusu materiálu, který jsem v kumbálu nalezla. 

Obr. 31 - Dokončená loutka 
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Ke spojování předmětů se mi velmi osvědčily 

stahovací pásky, měkký pájecí cín či používaný 

drát. S ním jsem byla dokonce schopná výborně 

tvarovat detaily. Mezi nalezenými předměty se 

mi hodila stará a velice těžká součást od 

vrtačky. Díky tomuto kusu jsem mohla konečně 

vyvážit hlavu. Měla jsem tedy spojené tři díly 

loutky, od kterých se mi odvíjela další práce. 

Další průběh byl spíše pokus-omyl. Došla jsem například k tomu, že tělo z vrtačky nechám 

odkryté. Samotná součást totiž vypadala velmi dobře a byla by škoda ji zakrývat například 

starou látkou či igelitem. 

I když jsem měla pestrou zásobu materiálu, zaměřovala jsem se spíš na součástky kovové, 

například na starý natahovací klíč, dlouhé nýty, hliníkové kruhy, pružinu, atd. Všechny tyto 

věci jsem i nakonec použila. Loutka ale stále nebyla stabilní, a to kvůli kruhovému 

předmětu mezi tělem a hlavou. Naštěstí jsem nalezla předmět, který svým tvarem 

vyhovoval, abych na něj tělo položila. Aby se díl se zbytkem dobře spojil, použila jsem 

dlouhé stahovací pásky a drát, a tak měla loutka vhodnou oporu. Ruce jsem vyrobila ze 

silného, ale stále ohebného drátu, který jsem upevnila kolem tlustého kruhu. Končetiny 

však byly na můj vkus moc pohyblivé, a proto jsem zapletla do drátu pár šroubů, aby 

držely tvar pro kontrolovatelné ohýbání. Jak už jsem napsala dřív, měla jsem k dispozici 

i cínový drát. Pro jeho měkkost a poddajnost jsem ho použila na konci končetin, 

a vytvořila něco jako pařáty, se kterými se dá též pohybovat a gestikulovat. 

Vytvořená loutka v konečné fázi dopadla trochu nečekaně. Celá stavba těla překvapila 

svou velkou váhou, která znesnadňovala manipulaci. Přemýšlela jsem jak loutce usnadnit 

pohyb na různých površích. K tomu mi pomohlo nakonec malé kolečko z kumbálu, které 

jsem připevnila na spodní stranu konstrukce. S ním se s loutkou začalo mnohem lépe 

pohybovat, což pomohlo i při animaci. 

Obr. 32 - Loutka v průběhu - navržení hlavy 
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8.2.3 Loutka z půdy 

Jako poslední jsem vytvářela loutku, která měla nést největší stopy z půdního prostředí. 

Z chalupy jsem si tedy domů přivezla polystyren, různé druhy starých látek a hadrů, 

igelity, obinadla, špinavé pracovní rukavice, síťové pytle, kolíčky, třísky, provázky, atpod. 

Když jsem vybírala ústřední materiál, rozhodla jsem se využít druhy látek. Postavičku jsem 

zamýšlela vytvořit kvůli animaci více pohyblivou, což mi látky zajištovaly. S netradiční 

látkovou loutkou pracovala slavná Hermína Týrlová, která se mi díky tomu stala 

inspiračním zdrojem.  

S připravenými materiály na tvorbu jsem poprvé 

zjistila, že by bylo lepší vytvořit si návrh, jak loutka 

bude alespoň v náznacích vypadat. Bylo to proto, že 

v prvních případech jsem používala pevné materiály, 

a tak jsem se podle nich mohla řídit. Nyní jsem ale 

měla na pracovní desce látky a pytle, které svou 

tvárností byly příliš neurčité. Kvůli tomu jsem také 

Obr. 33 - Kovová loutka 

Obr. 34 - Hlava z látek a kolíčků 
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musela zapřemýšlet nad kostrou loutky, aby se kolem ní látka mohla dobře obalit. Jako 

první jsem začala obalovat drát od hlavy. Podle skici jsem se snažila vytvořit protáhlý tvar, 

který bude pokračovat až k tělu. K tomu jsem využívala černou látku v kombinaci s bílým 

hadrem a průhledným igelitem. Jako v případě loutky z přírodnin, používala jsem ke spoji 

tavnou pistoli. Tavné lepidlo totiž výborně spojuje textil. Pro jistotu jsem vyrobenou část 

ještě obmotala šňůrkou ze starého trička. Poté jsem vzala dřevěné části z kolíčků 

a provázkem jsem je umístila do oblasti, kde má loutka obličej. Chtěla jsem tak zvýraznit 

tuto partii, aby byla dobře rozpoznatelná na detailních scénách v animaci. K hlavě jsem 

pak přidělala otevíratelnou tlamu z cínového drátku, látky a igelitového pytle. Jako 

poslední jsem v místě hrudníku obalila drát kusem rašlového pytle. 

V této fázi jsem tedy měla hotovu hlavu a slabě obalené tělo. Zaměřila jsem se nyní na 

končetiny. Podle skici jsem ruce loutky potřebovala vytvořit z již používané černé látky. 

Pro jejich délku se mi k tomu hodil měkčí drát. Dráty jsem si na připravených místech 

připevnila a zatočila. Dostaly tím tak dostatečnou sílu, aby látku udržely a neztrácely 

určenou polohu. Na řadu se dostala otázka jak loutku stabilizovat a vyvážit. Můj prvotní 

záměr byl vybrat kus polystyrenu, na kterém by spočívala celá váha postavičky. Nebyla 

jsem však spokojená se zakomponováním. Nutno říci, že po praktické stránce by řešení 

také nebylo moc vhodné. Nápad proto zůstal pouze teoretický. Místo toho jsem zvolila 

znovu drát, nyní ale silnější a méně ohebný. Ten jsem velice pevně obtočila kolem těla 

z pytle a jeho konce ohnula do tvaru písmena „L“. Tuto partii jsem zakryla rukavicí 

a červeným látkovým provázkem. Loutka v této chvíli byla stabilní a stála sama. 

Další práce už byla kreativnější. Látky, hadry a staré obinadlo jsem si natrhala na menší 

kusy a lepila je jedním rohem na tělo. Používala jsem i různé odštěpky a kousky ostatních 

materiálů k navození dojmu neupravenosti a nepořádku. Začaly vznikat nepravidelné 

drapérie, které utvářely mohutnější tělo loutky. Volné části látky také získaly možnost 

oživit pohyb postavičky během animování. Díky tomu se loutka stane pohyblivou i ve 

statičtějších scénách. 
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8.3 Scénář 

„Animace je znakovou řečí, jíž animátor oslovuje své diváky, něco jim sděluje a oni jeho 

poselství s radostí dešifrují.“57 

Během mé praktické části přišla po zodpovězené otázce „kde“ další výzva „o čem“. Jak už 

jsem zmiňovala v kapitole o loutkách, měla jsem nyní představu, koho budu animovat. 

Nastala ale důležitá chvíle a to, jaký příběh budu vyprávět. Hrála jsem si dlouho 

s myšlenkou, že scénář bude vyprávět jednu dějovou linku hlavní postavy, která přijde do 

styku s dalšími bytostmi. Klasický příběh dobra a zla se ukazoval jako ideální polotovar pro 

malé diváky. Jenže jak s mými omezenými možnostmi napsat děj, který by nepůsobil 

banálně a předvídatelně? Musela jsem myslet na dva zásadní body, na čas a náročnost 

loutkové animace. Slaboduchá historka by s tím bohužel celou práci potopila. Scházela 

v příběhu nečekaná pointa, která by děj pozvedla a dala mu šanci. Od pohádky jsem tedy 

ustoupila a zaměřila se na starší děti, které oslovuje širší repertoár žánrů. 
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 DUTKA, Edgar. Scenáristika animovaného filmu: Minimum z historie české animace. 2012, s. 12. 

Obr. 35 - Dokončená loutka z půdy 



52 
 

Podle osobního poznatku Kateřiny Hamplové je „animovaný film vhodný pro jednoduchou 

dějovou zkratku a nadsázku.“58 Můj scénář jsem tedy odvíjela od této rady. Krátký film 

jsem založila na třech oddělených scénách tří loutkových postav, které vrcholí destrukcí 

založené na jejich prostředí a materiálu. V animovaném filmu destrukce výborně funguje, 

a je vděčným znakem například u tvorby Jana Švankmajera, který ji využívá pro rychlé 

navození emocí. Jednoduchost animovaného filmu jsem také vztáhla do oblasti dialogů, 

které jsem záměrně vynechala a ponechala pouze ruchy a zvuky. Dialogy, které dotvářejí 

naraci příběhu, mohou pomoci ale i uškodit. Navíc je potřeba dávat zvláštní důraz na tzv. 

lipsynch59. Od něho se nadále odvíjí délka záběrů, střih a dramatizace scén. V mém 

případě jsem dialogy nepoužila, abych zdůraznila pohyb, přiznaný materiál loutek a spád 

při konečných scénách. Film beze slov totiž dokáže sám plnohodnotně vyjádřit děj i bez 

zbytečného mluvení. 

8.4 Storyboard 

Storyboard je obrázkový scénář, který vychází ze scénáře literárního. Jedná se vlastně 

o teoretický předobraz budoucí animace. Jednotlivé skici naznačující průběh děje jsou 

kresleny do sady rámečků. Bývají většinou očíslovány a doplněny například o časování 

scén, či komentářem o zvucích. Storyboard je velice nápomocný při představě skládání 

scén a záběrů. Díky němu se můžeme vyvarovat zbytečných chyb, které vznikají až během 

animování. 

Kreslení storyboardu jsem započala až po úplném dokončení všech loutek, z důvodu 

přesného nákresu jejich podoby. Klíčové bylo také zvolit vhodnou techniku, kterou budu 

obrázkový scénář vytvářet. Rozhodla jsem se pro digitální tvorbu, kreslenou pomocí 

grafického tabletu. Tento typ média má výhodu v možném překreslování a jednoduché 

úpravě, což se mi vícekrát osvědčilo. Okénka jsem doplňovala o předpokládanou délku 

záběrů a o krátký text přibližující událost na scéně. Scény jsem kreslila jak podle 

fotografických záznamů interiéru, tak i podle paměti, jelikož jsem s prostředím maximálně 

obeznámena. Storyboard mi pomohl velmi při ustálení představ různých úhlů, ve kterých 

                                                           
58

 HAMPLOVÁ, Kateřina. Materiál, hmota a animovaný film ve VV. Praha 2012. Bakalářská práce. Karlova 
Univerzita v Praze. Pedagogická fakulta. Katedra výtvarné výchovy, s. 47. 
59

 animování mluveného slova 



53 
 

se bude nacházet kamera. V nákresu tak vznikly scény s dramatickým nadhledem, 

podhledem či s POV.60 

8.5 Realizace 

Před samotnou realizací bylo nutné se nejprve dobře připravit. Díky zdrojům na českých 

i zahraničních stránkách jsem čerpala informace a rady jak animovat. Zkušenosti jsem 

s animováním měla jen základní a to díky Aeroškole, ve které jsme během hodiny 

„Dokumentární tvorba“ vytvářeli vlastní krátkometrážní filmy. Jednalo se však jen 

o ploškovou animaci a ne prostorovou, u které se musí dávat pozor na více věcí. 

Klíčové bylo zvolit si nejprve fotoaparát, který mi zajistí kvalitní snímky. Animaci je možné 

vytvářet i s jednodušší technikou například na mobilní telefon nebo klasický digitální 

foťák. Já jsem ale měla naštěstí možnost pracovat se zrcadlovkou Canon EOS 550D, kterou 

jsem si vypůjčila od mého příbuzného. Zrcadlový fotoaparát má velikou výhodu 

s rozšířeným nastavením a s výměnou objektivů. Další nesporná výhoda byla v možnosti 

propojit takový fotoaparát s animačním programem, který se používá, aby animování 

ulehčil. Myslím to tak, že vyfocené snímky se rovnou promítají do počítače, na kterém 

vidíme fáze naanimovaného materiálu. Já jsem ke své práci použila podobný program 

s názvem Dragonframe. Přes počáteční nejistotu z nového softwaru jsem se s ním, hlavně 

díky anglickým návodům, seznámila. Nutno dodat, že animační programy požadují, aby 

byl aparát pouze v manuálním režimu. Je tedy důležité vyznat se alespoň trochu 

v nastavení fotoaparátu, proto jsem si musela osvěžit znalosti. 

Příprava výběrem fotoaparátu a programu nekončila. K prostorové animaci patří 

bezesporu světla. Nasvícení scény je totiž základ dobrého filmu. Pomocná světla jsou 

velice důležitá v případě animování v reálném prostředí, aby se omezilo blikání způsobené 

změnou počasí. Neměla jsem však k dispozici profesionální osvětlení, tak jsem musela 

improvizovat. Hlavní bylo vybrat takové lampy, se kterými se dobře manipuluje, a mají 

stínidlo. Nyní jsem ale musela napodobit rozptýlené světlo, aby nasvícené loutky nevrhaly 

tvrdý stín. Přes lampy jsem proto natáhla bílý krepový papír a připevnila ho. Poslední bylo 

koupit vhodné žárovky s určitým typem barvy. Po konzultaci v obchodě jsem koupila LED 
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žárovky s neutrálním bílým světlem (4100 K, 6 W). Chtěla 

jsem dosáhnout podobné barvy a intenzity jako má 

přírodní světlo, což se mi vcelku podařilo. Ohledně světel 

jsem se dočetla, že je ideální mít nejlépe tři zdroje. Dva 

před scénou a jeden za loutkou. Já nakonec pracovala jen 

se dvěma světly, abych se lépe vypořádala s prostorem na 

chatě. 

Po vyléčení z nemoci jsem konečně začala realizovat svůj 

projekt. Na chatu jsem si odvezla veškerý materiál na 

animování. Jak stativy na fotoaparát, tak i lepenky 

k uchycení loutky a předmětů při jednotlivých fází pohybu. Na místě jsem se rozhodovala, 

jakou scénou budu začínat. Jelikož bylo v té době počasí umírněné, rozhodla jsem se 

animovat loutku na prochladlé půdě. Během přípravy scény jsem si nastavila fotoaparát 

podle světelných podmínek. Abych se vyvarovala kolísavosti barvy, fotila jsem 

s vyvážeností bílé na 5200 K (denní světlo). Díky tomu jsem měla v následujících scénách 

podobnou barevnost. S pomocnými světly jsem při prvních snímcích nebyla spokojená. 

Stín byl stále ostrý, proto jsem použila bílé polystyreny, které světlo odrážely 

a rozprostřely. Jediná nevýhoda byla ve zdlouhavém rozmisťování při změnách záběrů. 

Zásadní zádrhel, který jsem následně zjistila, byl, že baterie zrcadlovky měla pro své stáří 

kapacitu pouze na dvě hodiny animování. Bohužel jsem tento zádrhel neodhalila dříve 

a projevil se vlastně až v průběhu práce. Radila bych tedy pro každého začínajícího 

animátora pořídit si rozhodně 

náhradní baterii. V mém případě 

jsem musela problém vyřešit jinak. 

Fotoaparát jsem elektrickým 

topením zahřívala, díky čemuž 

fungoval o něco déle. Chladné 

podmínky měly očividně na 

techniku špatný vliv. 

Obr. 36 - Upravené lampy pro natáčení 

Obr. 37 - Z natáčení 
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Natáčení v půdním prostředí mně 

zabralo celkem čtyři dny, během 

kterých jsem se musela se vším 

seznámit. Veškeré problémy jsem 

překonala a do loutkové animace 

jsem se dostávala. Práci mi ulehčila 

i tvárnost a flexibilnost konstrukce 

loutky, díky které se lépe vytvářela 

gesta. Velkou práci naopak 

způsobovaly široké záběry s celou místností tzv. long shot. V těchto scénách jsem musela 

pohybovat se spoustou objektů, a proto bylo velmi obtížné neudělat chybu. Bohužel se mi 

několikrát stalo, že jsem opravovala některé snímky, kvůli špatnému či zapomenutému 

pohybu předmětu. V animaci se také projevují i nepatrné změny. Ty jsem shledala 

většinou až po kontrolním projetí naanimovaného záběru. Tyto změny vznikly mou 

chybou, kdy jsem se neopatrně přemisťovala na snímané scéně. V animaci jsou proto 

viditelná například odsunutá smítka na podlaze, nebo lehce posunuté statické předměty. 

Po dokončení jedné třetiny filmu mne nyní čekala práce s loutkou z přírodnin. U ní jsem 

pokračovala o poznání rychleji. Scénu jsem si totiž připravila ve vytopeném obývacím 

pokoji. Musela jsem zde ale pomocná světla umisťovat blízko k animovanému objektu, 

abych předešla již zmiňovaným výkyvům denního světla, které bylo jasnější nežli 

v podkrovní místnosti. 

Jako poslední zbývala loutka z kumbálu, se kterou jsem se striktně nedržela storyboardu, 

hlavně díky nápadům na nové záběry. První scénu jsem tak obohatila o několik zajímavých 

detailů. 

Nafocené snímky a videa jsem následně zpracovávala v počítači. Abych zredukovala chyby 

a omyly v podobě nevyžádaných objektů ve filmu, pokusila jsem se o jejich retuš. Některé 

scény vyžadovaly navíc úpravu jasu a kontrastu, protože byly oproti jiným příliš tmavé. 

Potřebovala jsem dosáhnout jisté vyváženosti, aby byl film vizuálně plynulý. Takto 

upravené fotky jsem poté importovala do programu Adobe Premiere, kde mě čekal finální 

střih filmu, zvučení a titulky. Jelikož jsem animaci na chatě vytvářela chronologicky, 

Obr. 38 - Animování na půdě 
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propojování tří dějových linek jsem promýšlela až v programu. Zvuky a ruchy pro film jsem 

primárně nahrávala vlastní až na několik výjimek. Kvalitnější zvuky i podkladovou hudbu 

jsem hledala na internetové stránce, která poskytuje nahrávky bezplatně.61 Jako poslední 

zbývalo na úvod vložit název filmu, který jsem si vlastnoručně nakreslila ve vektorovém 

programu, abych dotáhla celkový vzhled.  

8.6 Reflexe 

V prvopočátku byla má praktická část bakalářské práce spíše výzvou. Neznalost principů 

loutkové animace se mohla zdát jako překážka, já jsem naopak pocítila fascinaci 

v odlišném oboru. Seznámila jsem se jak s obecnými náležitostmi natáčení, tak 

s inspirativními autory, kteří stáli u geneze tohoto filmu. Animování se sice neobešlo bez 

komplikací, ale tyto začátečnické chyby jsem svou pílí a zaujetím překonala. Vedle výroby 

autorského filmu mne tak práce obohatila o nové zkušenosti, které v budoucnu jistojistě 

využiji. Myslím si, že svůj cíl plně využít v animaci různorodé materiály a prostory jsem 

naplnila.  

                                                           
61

 freesounds.org 

Obr. 39 - V tomto případě jsem retušovala stoličku v pozadí, která v jiné scéně nebyla. Tento omyl jsem v programu 
Adobe Photoshop napravila. 

Obr. 40 - Vyvážení jasu a kontrastu. 
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9 DIDAKTICKÁ ČÁST 

V této části se zaměřuji na takové úkoly, které budou založené hlavně na prostorovém 

tvoření a na hře s materiály. Obsáhnu tu ale i oblast loutkové animace, jež přizpůsobím 

vybrané věkové skupině. Pro komplexnost a náročnost takového tématu se zaměřím spíše 

na děti staršího školního věku. Také zde budu vycházet z poznatků mé teoretické části 

a hlavně z osobních zkušeností při výrobě autorského loutkového filmu. 

9.1 Cílová skupina 

Jako cílovou skupinu jsem vybrala děti ve věku od 11 - 15 let. Přibližně v tomto období 

dochází ke změně přístupu žáka k výtvarné tvorbě. Tato etapa se nazývá „krize dětského 

výtvarného projevu“. Během ní stagnuje výtvarný rozvoj, oslabuje se spontánnost 

a prostupuje do tvorby schematičnost. (Roeselová, 2003: 198) Dítě je ve vlastním tvoření 

nejisté a může dokonce ztratit úplný zájem o výtvarné činnosti. Nepříznivý průběh krize 

ale vhodným výběrem činnosti nebo tématu lze ovlivňovat. Tímto se dostávám k tomu, 

proč si vybírám zrovna toto věkové období. Je to z toho důvodu, že právě prostorová 

tvorba, o kterou se v mé bakalářské práci zajímám, přináší dětem v tomto období mnoho 

nových podnětů. „Rozvíjí schopnost hmatového prožitku, kultivuje dětský vztah k objemu, 

k povrchu a k prostoru. Zvlášť v době puberty (…) podporuje zájem o prostorové 

vyjadřování, které vyvažuje stagnující kreslířské a malířské aktivity.“ (Roeselová, 2006: 20)  

9.2 Návrhy řady úkolů 

Už od mala je dítě zvyklé pracovat s materiály a nástroji. Pomocí nich poznává svět, který 

ho obklopuje. Uchopuje předměty a pociťuje jakýsi hmatový zážitek, jenž postupem času 

ustupuje. Dítě se totiž už více soustřeďuje na hmotu a na její možnosti. Z neživé hmoty 

a předmětů postupně díky své imaginaci vytváří postavy či zvířata do svých her. Projev 

v prostorové tvorbě vychází podle Roeselové ze tří okruhů činností - modelování, 

tvarování a konstruování. V modelování žák pracuje s hlínou a díky její variabilitě udává 

tvar. Ve tvarování přicházejí na scénu všechny poddajné materiály, které neztrácejí na 

svých rysech. Z papíru, drátu nebo třeba z igelitu tak vznikají nové objekty. Konstruování 

je zase založeno na komponování prostorové sestavy z již vyrobených prvků. Dítě tedy 
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sestavuje, spojuje a využívá prostorové vztahy mezi různými materiály.62 Všechny tyto 

okruhy se mohou či nemusí propojovat. 

Tím, že je materiál i základem pro vznik loutky, koncipuji úkoly tak, že v sérii úkolů dostává 

slovo jako první. 

9.2.1 Bytost z přírodnin 

Počet dětí: 10 - 13 

Časová dotace: 2 setkání 

Téma: Co může žít v lese? 

Potřeby: různé přírodní materiály (šišky, větévky, kůra, kamínky, listy, mech, …), tavná 

pistole, jutový motouz, lýkový provázek 

Cíle: Žák si osvojuje práci v prostoru a seznamuje se s vlastnostmi daného materiálů. 

Prezentuje svůj výtvor a komunikuje se skupinou. 

Očekávané výstupy dle RVP: 

Žák vědomě uplatňuje tvořivost při vlastních aktivitách a chápe ji jako základní faktor 

rozvoje své osobnosti; dokáže objasnit její význam v procesu umělecké tvorby i v životě. 

Žák nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu 

zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové 

tvorbě. 

Žák vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření 

a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ 

a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků. 

Žák užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 

získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie. 

                                                           
62

 ROESELOVÁ, Věra. Prostorová tvorba ve výtvarné výchově pro základní školu 1. Praha: Univerzita Karlova, 
Pedagogická fakulta, 2006, s. 21 - 31. ISBN 80-7290-254-7. 
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Motivace a průběh úkolu:  

Hodinu bych započala povídáním o tvorbě Františka Skály a obzvlášť té, ve které využívá 

přírodní materiály. Dětem bych poté ukázala video či fotky jeho „Saigonářů“. Tím bych se 

dostala k tématu, co mohou skrývat tajemné lesy. Zmínila bych Skálovu zálibu vymýšlet si 

podivuhodné příběhy o různých bytůstkách, které se prohánějí v přírodě. Zde bych 

nechala chvíli na volnou diskuzi, jestli by je napadla nějaká mýtická bytost z pohádek či 

historek, pro kterou je takové prostředí typické (Lešij, Hejkal, faun, dryáda, …). Poté 

bychom se společně šli podívat na mnou donesené materiály ke tvoření. Je možnost také 

sdělit téma této hodiny předem, aby si každý mohl donést vlastní přírodniny. Bylo by 

velice důležité mít dostatečné zásoby tohoto materiálu, aby si mohli žáci vybrat dané 

prvky podle záměru, a ne podle toho, co na ně zbyde. Po rozebrání by nastalo tvoření. V 

průběhu hodiny bych pomáhala těm, kteří by potřebovali něco slepit tavnou pistolí. Na 

závěr by každý před třídou představil svou bytost a případně i její jméno či doprovodný 

příběh. Ostatní spolužáci by mohli poté debatovat, proč se jim zrovna tento výtvor líbí 

a čím je zaujal. 

Úkol by bylo možné realizovat též na škole v přírodě, díky které by se využila možnost 

blízkého kontaktu s lesem. Děti by dostaly za úkol nasbírat si samy během krátkého výletu 

všemožné přírodniny, a přitom by přišly do kontaktu se samotným prostředím, které by se 

mohlo stát důležitým inspiračním zdrojem. 

Obr. 41 - Dokončené postavičky z přírodnin. Vyzkoušela jsem si sama tento úkol, abych zjistila potřebnou 
časovou dotaci a náročnost. 
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9.2.2 Konstruovaná bytost 

Předchozí úkol nabízí variantu ve volbě jiného primárního materiálu. Prostorový objekt by 

bylo možné konstruovat z průmyslového a elektro odpadu. Dítě by řešilo problém jisté 

harmonie ve tvarech a proporcích. Hledalo by takové materiály, aby spojovalo kontrastní 

tvary. Téma úkolu by znělo „Oživená skládka“. 

Motivující složkou bych v tomto případě vybrala dva české umělce - Václava Jíru a Karla 

Nepraše. Tvorbu obou umělců bych dětem prezentovala na několika obrázcích. Na to by 

následovala společná diskuze. Dětem bych zadala úkol prozkoumat na obrázcích 

vytvořená díla a zjistit, jaké předměty umělci použili. Díky tomu by se blíže zaměřily na 

jejich uskupení a využití. Hlavní náplní hodiny by se poté stalo prostorové vytváření 

z donesených materiálů (plech, drát, litinové součásti ze skládky, výlisky, elektro odpad, 

cívky, kabely apod.). Z důvodu komplikovaného shánění potřebných prvků by se zdálo 

vhodné, spolupracovat s rodiči nebo s dílnami ve městě. Na konci hodiny by se stejně jako 

v prvním úkolu nechal prostor na prezentování výtvoru. 

9.2.3 Dialog hlíny 

Počet dětí: 14 - 20 (cca 7 - 10 dvojic) 

Čas: 2 setkání 

Téma: Modelovaná animace 

Potřeby: hlína na modelování, fotoaparát, oboustranná izolepa či stativ, program pro 

tvorbu videa ze snímků 

Obr. 42 - Ukázka objektů V. Jíry a K. Nepraše 
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Místo: keramická dílna, počítačová učebna 

Cíle: Žák spolupracuje ve dvojici a vnímá vlastnosti vznikajícího objektu. Obeznamuje se 

s principem animace.  

Očekávané výstupy dle RVP: 

Žák využívá znalosti aktuálních způsobů vyjadřování a technických možností zvoleného 

média. 

Žák užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 

získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie. 

Žák užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 

některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích – 

počítačová grafika, fotografie, video, animace. 

Motivace a průběh úkolu: 

V této hodině bych se se žáky především zaměřila na hmatový zážitek, děj a následnou 

animaci.  

Jako výtvarný příklad lze použít ukázku z filmu 

od Jana Švankmajera „Možnosti dialogu“, 

neopomněla bych ani na abstraktnější podání 

animace, kterou vytváří Václav Mergl. 

V keramické dílně by se děti rozdělily do dvojic. 

Každé dvojici poté přidělím jeden digitální 

fotoaparát (stačí jednoduchý aparát či lepší 

mobilní telefon). Dětem bych pomohla při jeho fixaci k přidělenému stojanu/stolu a to 

buď oboustrannou páskou, nebo připevněním na stativ. Výsledná animace bude celistvější 

a nebude narušena přílišným pohybem snímků. Poté si všichni vezmou potřebnou hlínu, 

kterou budou zpracovávat. Úkolem bude postupně pomocí fotografií zaznamenávat 

diskuzi obou spolužáků skrze hlínu. Může se jednat o klidný rozhovor, vášnivou diskuzi či 

Obr. 43 - Možnosti dialogu 
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zajímavé sdělení. Samozřejmě by výsledné snímky mohly působit i abstraktně. Podmínkou 

bude nafotit minimálně 50 snímků (10 fotek = 1 sekunda).  

Po uklizení keramické dílny bychom se přemístili do počítačové učebny, ve které by 

dvojice svou sérii snímků přesunuly do počítače. Je ale možné úkol rozdělit. Zpracování 

fotek do videa a následná ukázka hotových animací by se mohla uskutečnit jiný den. Na 

závěr by se díla zhodnotila společnou debatou. 

9.2.4 Oživení materiálu 

Počet dětí: 15 - 20 (3 - 4 skupiny) 

Čas: celé pololetí či týdenní projekt  

Téma: Netradiční loutkový film 

Potřeby: různé materiály na loutku a scénu, tavná pistole, nůžky, fotoaparát, stativ, světla 

(lampy), papíry, gumy, tužky 

Místo: třída, počítačová učebna 

Cíle: Žák pracuje ve skupině a komunikuje s ní. Uvědomuje si rozdělení rolí. Seznamuje se 

s loutkovým filmem. Získává zkušenosti v oblasti prostorové tvorby a animace. Umí 

vyjádřit princip pohybu a vztahů objektů. 

Očekávané výstupy dle RVP:  

Obr. 44 - Možný vzhled výsledné podoby úkolu. Přiložené snímky jsou z ukázky krátkého studentského filmu z 2. ročníku 
UK 
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Žák nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu 

zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové 

tvorbě. 

Žák nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných 

vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil. 

Žák užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 

některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích – 

počítačová grafika, fotografie, video, animace. 

Žák nalézá, vybírá a uplatňuje odpovídající prostředky pro uskutečňování svých projektů. 

Žák vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření 

a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ 

a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků. 

Motivace a průběh úkolu: 

Tento úkol bych viděla jako větší projekt s dětmi. Jeho náplní by byl návrh příběhu s 

pointou, vytváření loutek a animační scény, a nakonec animování s následnou úpravou na 

počítači. 

Hodinu bych začala nejprve rozpravou s dětmi o loutkové animaci. Co to vůbec loutková 

animace je a na jakém principu funguje. Zeptala bych se, jestli někdy viděly takový film 

nebo znají nějakého slavného tvůrce. Od této chvíle bych se zaměřila na téma 

o netradičních loutkách. Pustila bych ukázky z filmů Hermíny Týrlové, Jiřího Barty, Jana 

Švankmajera a Garika Seko. Na nich bych ujasnila důležitost materiálu, jenž může udávat 

celkový charakter filmu. Dodatkem by byl můj autorský snímek, kterým bych uvedla 

způsob tvorby podobných loutek. Vysvětlila bych také, co je vše potřeba pro natočení 

takového filmu. Děti by poté měly za úkol vymyslet a rozehrát vlastní příběh, ve kterém by 

materiály hrály hlavní roli. Jejich použití by se stalo inspirací pro vytvoření postav, kterým 

by přiřadily určitý charakter a vlastnosti. Jako vedlejší postavy v ději by mohly zvolit již 

vyrobené nástroje či předměty. Zápletkou příběhu by se tak kupříkladu mohl stát konflikt 

mezi loutkami na základě jejich materiálové podstaty. Žáci by se rozdělili do skupin po 
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čtyřech či pěti členech. Ve skupině by si promysleli, jaké postavy vyrobí a jaký příběh 

s nimi budou hrát. Základem příběhu je mít jasný začátek i zřetelný konec, proto by se 

děti soustředily především na gradaci a pointu děje. Z toho důvodu bych zadala čtyři 

body, kterých se musí držet. 1. popis situace (postavy na scéně). 2. něco se začíná dít. 3. 

scéna vrcholí. 4. konec. Podle takto rozvrženého příběhu, by vypracovali s určenou délkou 

literární nebo obrázkový scénář. Nutno říci, že se tímto úkolem klade důraz na dramatické 

cítění. 

V další fázi by se skupina na základě svého vymyšleného příběhu rozhodla, kdo bude 

vyrábět loutky a kdo kulisy. Stejně jako v mém filmu, tak i jejich děj by se mohl natáčet 

v reálném prostředí. Aby všichni přiložili stejnou měrou ruku k dílu, přiřadila bych dětem 

po domluvě různé profese, ze kterých se skládá filmový štáb. Pro malý počet žáků ve 

skupině by byl „kameraman“ zároveň „režisér“. Vedle obsluhy fotoaparátu by hlídal 

dodržování scénáře. „Osvětlovač“ by zase pomáhal při samotném animování, a tak by 

dostal na starost například pohybující se dekoraci. Zbytek skupiny by si rozdělil postavy. 

Důležité by bylo, aby každý „animátor“ pracoval a pohyboval nanejvýš se dvěma loutkami. 

Animování bez specializovaného programu je těžší, a proto by se tímto rozhodnutím 

omezily zapomenuté pohyby loutek či věcí. 

Po natáčení by se získaný materiál zpracoval v postprodukčním programu (například 

Adobe Premiere), který také dovoluje vytvořit zvukovou stopu. Děti by tak mohly vkládat 

vlastnoručně nahrané zvuky a ruchy z mobilního telefonu, nebo je hledat na speciální 

internetové stránce. Nakonec bych jim pomohla vložit jednoduché úvodní a závěrečné 

titulky. 

Po dokončení projektu bych se dotázala, jak se dětem pracovalo a co je bavilo. Podívali 

bychom se na natočené filmy a společně je zhodnotili. Takový náročný projekt nabízí 

i možnost uspořádat večerní promítání pro rodiče a jiné návštěvníky. Děti by navíc 

připravily výstavu svých vyrobených loutek, rekvizit nebo scén, což by akci ozvláštnilo.  
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10 ZÁVĚR 

Zpracování a zkoumání tématu mé bakalářské práce mě velice obohatilo. Mohu říci, že 

jsem si rozšířila vědomosti nejen na poli teoretickém, ale především praktickém. 

Ve své práci jsem se zevrubně dotýkala loutkového filmu a prostorové tvorby. Mým 

vytyčeným cílem bylo naleznout spojnici mezi nimi. Zkoumala jsem nejprve jejich typická 

specifika a snažila se najít to něco, co je charakteristické u obou. Došla jsem k tomu, že 

touto spojnicí může být myšlen prostor a materiál. Právě nezvyklým přístupům 

k materiálům jsem věnovala nejvíce času. V teoretické části jsem zmínila techniky, které 

jsou spojovány hlavně s prostorovým uměním. Já je ale brala jako možnou formu pro 

loutkový film. Chtěla jsem v mém textu poukázat, že obory nemusejí být striktně 

oddělené, a že klasická loutková animace Trnkovského typu neznamená jediné 

východisko. Myslím si, že jsem i pomocí příkladů umělců úspěšně nastínila možnost 

experimentování s podobou loutky. Netradiční pojímání tak zpřístupňuje tento druh 

animace i v hodinách výtvarné výchovy. 

Obsahem mé výtvarné části se stal vlastnoručně natočený loutkový film, na němž jsem 

prezentovala svůj pohled na problematiku tématu. Vyzkoušela jsem si práci režiséra, 

scénáristy, kameramana, zvukaře a animátora. Cesta k dokončení byla dlouhá a rozhodně 

ne vždy snadná. Musela jsem si proto sáhnout na dno svých sil. 

V didaktické části jsem navrhla několik úkolů, které čerpají náměty právě z mých 

získaných poznatků. Vzhledem k tomu, že se oba zkoumané obory prolínají, využila jsem 

toho, abych teoretické hodiny postupně situovala od materiálové hry ke komplexnějším 

zadáním, ve kterých by už děti animovaly. Zamyšlené úkoly však nebyly realizovány, proto 

výsledky mohu hodnotit pouze z osobní zkušenosti po vlastním testování. Věřím, že 

vytvořené úkoly svým důrazem na experimentální tvoření podnítí v dětech snahu a chuť 

objevovat. 

Na závěr bych dodala, že s výslednou prací jsem spokojená. Jsem vděčná, že jsem měla 

možnost ponořit se do tak zajímavé oblasti, které bych se i nadále chtěla věnovat. Své 

nabyté zkušenosti třeba v budoucnu uplatním a předám je dál.  
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