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Úvod

Analyzovat "lmové dílo se leckomu nechce. Rad$ji se toti% na 
n$j dívá a po&ínání teoretik' ohodnotí nezájmem nebo po-
hrdav!m ú#klebkem. Ostatn$, co ve "lmu vidí jeden, druh! m'-
%e klidn$ pop(ít. Kdy% se ale takového skeptika zeptáte, jak se 
mu "lm líbil a pro&, mnohdy se nezm'%e na víc ne% na shluk 
hol!ch v$t. Anal!za "lmu toti% nemusí nutn$ zaván$t p(íli#n!m 
teoretizováním, operováním s neznámou terminologií a u% v'-
bec neznamená nucené hledání toho, co si teoretik &i kritik 
p(eje. Anal!za m'%e vypovídat o tom, %e "lm není mrtv! – %e 
nad ním p(em!#líme, %e si v#ímáme práce, kterou tv'rci na 
n$m ud$lali, %e hledáme klí&e k interpretaci, jsme fascinovaní 
skryt!mi v!znamy, obdivujeme barevnost &i kompozice, líbí se 
nám hudba… A %e v#echny tyto své pocity umíme pojmenovat 
a podep(ít konkrétními p(íklady. 
Anal!za "lmu nás u&í z "lmu se radovat – obdivovat jej. Poví-
dat si o n$m, hledat nové a nové d'vody, pro& se na "lm podí-
vat znovu. Díky diskuzi s ostatními navíc m'%eme odkr!t dal#í 
povrch díla, zjistíme, %e je mnohovrstevnaté stejn$ jako %ivot 
kolem nás. 
P(i anal!ze v#ak s láskou k "lmu vzniká také kritick! p(ístup 
p(i jeho sledování. Ne, neodporuje si to. Kriticky vnímat 
um$lecké dílo neznamená, %e jej musíme hanit &i hledat v n$m 
za ka%dou cenu chybu. Jen jsme zkrátka schopni více 
rozli#ovat mezi tím, co k nám promlouvá up(ímn$, co si pouze 
na tv'r&í po&in hraje, co s námi manipuluje, co nás podce)uje.   
V záplav$ "lm' bez kritického p(ístupu m'%eme velmi snadno 
zab(ednout do stavu, kdy svoji energii a pozornost budeme 
v$novat n$&emu, co nás neumí/nedoká%e obohatit. Jak to ale 
poznat? Jak cítit, zda "lm "funguje" a pro&?  Jak n$komu ze 
sv!ch blízk!ch "lm doporu&it, kdy% nevíme, co nás na n$m 
upoutalo?
Filmová anal!za je v podstat$ prost(edek k tomu, abychom      
o "lmech uva%ovali – a abychom tyto vlastní post(ehy um$li 
p(edávat dál. 

Filmovou anal!zou se zab!vá mnoho knih – tu více, tu 
mén$ odborn!ch. Sotva bychom je ale hledali na na#ich 
kni%ních pultech. Vznik tohoto u&ebního textu ale nemo-
tivovala snaha vytvo(it &eskou alternativu k zahrani&ním, 
osv$d&en!m a kvalitním knihám a studiím, by* ty se 
animovanému "lmu v$nují doslova okrajov$ nebo v'bec. 
Cíl byl jin! a velmi jasn$ de"novan! – sepsat základy 
"lmové (e&i a pozastavit se nad nimi tak, aby se &tená(i 
byli schopni nad "lmy &i "lmov!mi ukázkami zamyslet, 
rozebrat je a své post(ehy podep(ít n$&ím "hma-
tateln!m".
K tomuto jednoduchému cíli pat(ila i konkrétní cílová 
skupina. Jsou jí studenti Ateliéru animované tvorby 
Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomá#e 
Bati ve Zlín$. V prvním ro&níku dostávají základy r'zn!ch 
"lmov!ch profesí, následují semestry a semestry d$jin 
animovaného "lmu. P(i v!uce se vyu%ívá ukázek i cel!ch 
"lm' a spole&n$ se v#emi pedagog nad díly diskutuje. 
Proto%e ale jasn$ strukturované p(em!#lení o "lmu a p(e-
dev#ím pak p(edání svého názoru na n$j p(edstavovalo 
mnohdy slabé místo, vznikl p(edm$t Anal!za 
animovaného "lmu.  Díky podpo(e Fondu rozvoje vysok!ch 
#kol m'%e b!t tento p(edm$t inovován – upravila se jeho 
koncepce, vybavilo technické zázemí, "lmotéka a knihovna 
– a v neposlední (ad$ mohla vzniknout tato, pon$kud 
netypická, skripta. 
Studenti "lmov!ch v$d by pochopiteln$ s takovou 
u&ebnicí u státnic neobstáli, nedostává se zde informací 
o r'zn!ch teoretick!ch p(ístupech nap(í& historií. Pro 
studenty animace v#ak mohou b!t pomocníkem, s kte-
r!m mohou p(ipravovat i vlastní semestrální práce &i 
absolventsk! projekt. 

Nyní u% jen n$kolik informací k samotné u&ebnici. 
Úmysln$ se soust(edí pouze na "lmov! styl (ka-
meru, mizanscénu, st(ih a zvuk). Plánovan! druh! 
díl se zam$(í na úvahy o sy%etu a fabuli, polo%í si 
otázku, co to je téma a co znamená vlastn$ ono 
"vypráv$ní".  Skripta také vynechávají kapitoly       
z d$jin "lmové teorie, nesrovnávají r'zné p(ístupy 
k anal!ze, toto základní p(edstavení  je sou&ástí 
úvodní hodiny daného p(edm$tu.
Tato skripta mají nezvyklou gra"ckou podobu         
a nezvyklé mno%ství obrázk'. Pokud máme 
demonstrovat nap(íklad v!tvarné vztahy mezi 
záb$ry, více za nás (ekne konkrétní p(íklad ne% 
popsaná stránka. Ve skriptech naleznete desítky, 
a% stovky obrázk', které vznikly p(ímo pro 
pot(eby tohoto textu. Byly nasnímány p(i 
p(ehrávání "lm' a pro#ly pe&liv!m zvá%ením, zda 
se k probírané látce hodí a doká%í ji dostate&n$ 
osv$tlit. V záv$ru ka%dé z hlavních kapitol najdete 
dv$ krátké ukázkové anal!zy/rozbory .           
V rámci inovace p(edm$tu vznikla také webová 
stránka, na ní% budou skripta dostupná a kde se 
pr'b$%n$ budou zav$#ovat dal#í a dal#í mini-
anal!zy a my#lenkové mapy, které vzniknou p(i 
spole&n!ch rozborech v hodinách p(edm$tu.

P(eji si, aby pro vás, studenty, a t(eba i dal#í 
&tená(e, zájemce o animovan! "lm, byla tato 
u&ebnice v n$&em inspirativní. O své post(ehy se 
pod$lte na emailu: gregor@fmk.utb, budu z nich 
moci vycházet p(i p(íprav$ druhého dílu a p(i mo%-
né aktualizaci t$chto skript.

Luká# Gregor, www.lukasgregor.cz
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Kompozice 

Vitruviansk! mu%

…souhrn pravidel a doporu-
&ení pro uspo(ádání prvk'     
v um$leckém díle. ,asto b!-
vá hlavní motiv soust(ed$n 
na st(ed, do n$které z t(e-
tin obrazu &i na tzv. zlat! 
(ez. 
Snahou je vyvarovat se ru#i-
v!ch prvk'.

Abychom lépe porozum$li, jak d'le%itá 
kompozice pro v#echna um$ní, v&etn$ "l-
mu, je, podíváme se podrobn$ji na jedno-
tlivá pravidla, principy, o nich% m'%eme     
v souvislosti s kompozicí "lmového obra-
zu hovo(it.

Pravidla jsou rozd$lena do #estice 
kategorií: 

skladebné principy 

lineární kompozice

prostor 

tonální  kompozice
barevná kompozice 
perspektiva 

princip role
princip rytmu
princip symetrie
princip kontrastu
princip proporce

(íkáme tomu
fotogra"cká kvalita záb$ru

Nejen malí(, fotograf, ale také kameraman 
zvládá r'zné kompozi&ní techniky:

pravidlo zlatého (ezu
pravidlo t(etin
pravidlo lichého po&tu
pohybová neostrost
hloubka ostrosti
plány
vyjád(ení prostoru
pohled shora dol'
pohled zdola nahoru

Vitruviansk! mu% od Leonarda da Vinciho zobrazuje lidské 
t$lo vepsané do kru%nice a &tverce - základních geo-
metrick!ch vzor' vesmírného po(ádku. Je nazvan! podle 
(ímského architekta Vitruvia, kter! se zab!val zkoumá-
ním proporcí lidského t$la.

Kompozice je...

 Zkuste se zamyslet nad gra-
"ckou podobou a kompozicí 
jednotliv!ch objekt' na této 
stránce ve skriptech. Usna-
d)uje vám p(íjem uveden!ch 
informací, nebo je tomu nao-
pak? Co v#echno byste zm$-
nili?

K zamy#lení
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Kompozi&ní prvky – Skladebné principy – Princip role

...jeden ze základních princip' 
pro uspo(ádání prvk' v obra-
zu. Ka%d! z t$chto prvk' plní 
konkrétní úlohu, nese ur&ité 
sd$lení/v!znam a hraje speci-
"ckou roli. 

Princip role – hlavníA

Princip role – vedlej#íB

Postava, o ní% se ve "lmu práv$ hovo(í, stojí p(esn$ v centru 
"lmového obrazu. Divák se má soust(edit jen a pouze na ni. 
D'le%itost hlavního prvku je podtrhnutá vyu%itím malé hloubky 
ostrosti, tak%e okolí je jen jakousi !mouhou. Jde o p(ípad jed-
noho jediného – hlavního – prvku.

Mary a Max (r. A. Elliot, 2009)

Vedlej#í prvek v tomto p(ípad$ p(edstavuje roho%ka p(ed 
dve(mi (jde o sou&ást prost(edí). Akce postav a kompozice 
v#ech prvk' v sob$ navíc nese i vizuální gag. Mu% vyho#*uje 
ko&ku (oba hlavní prvky) z domu, p(i&em% zna&nou &ást obrazu 
zabírá roho%ka (vedlej#í prvek) s nápisem Vítejte. 

The Cat Came Back (r. C. Barker, 1988)

A&koliv krajina sehrávala roli vedlej#í, díky akci a kompozici 
prvk' se role mohou vym$nit. Úst(ední hrdina, veverka, stojí 
v zadním plánu, rozost(ená, nyní coby vedlej#í prvek. Na#e po-
zornost se primárn$ soust(edí na plán p(ední, zaost(en!.

No Time for Nuts (r. Ch. Renaud, 2006)

Animovan! "lm má na rozdíl od 
"lmu hraného &i dokumen-
tárního, stejn$ jako oproti fo-
togra"i, v!hodu. Na kresb$ je 
v%dy to, co na ní cht$l autor 
mít. V#e vzniklo v$dom$, st$%í 
by autor mohl nakreslit objekt, 
o n$m% by nev$d$l. 

Speci"kum animace

Hlavní prvek je nejd'le%it$j#í &ást obrazu. Poznáme jej podle toho, %e 
p(iná#í nejvíce informací, nebo na nás esteticky nejv!razn$ji p'sobí. 
,asto b!vá v p(edním plánu, zaost(en!, v rámci obrazu pracuje s prin-
cipem zlatého (ezu, t(etin nebo stojí p(ímo v centru.

A

Vedlej#í prvek není nositelem hlavní my#lenky, má za cíl dopl)ovat &i 
podpo(it hlavní prvky obrazu. M'%e jít o rekvizity, prost(edí &i pozadí. 
Vedlej#í prvky kompozi&n$ nesm$jí naru#ovat prvky hlavní, pokud jsou 
v jejich blízkosti, b!vají v zadním plánu nebo také díky hloubce ostrosti 
rozost(eny.

B

Princip role je...
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Princip role – ru#iv!C Princip role – zmate&n!D

Japonské anima&ní studiu 4°C &asto úmysln$ poru#uje v#echny prin-
cipy správné kompozice. Ru#ivost prvk' v obraze má provokovat a zne-
snadnit divákovi &tení "lmu. V tomto p(ípad$ jde ruku v ruce s imagi-
nací malého dít$te a jeho no&ních m'r.

Genius Party Beyond, povídka Wanna the Doggy (r. K. Morimoto, 2008) 1 2

3

-v!carsk! v!tvarník a animátor Schwizgebel si 
libuje v p(echodech – prolnutích mezi záb$ry. Vy-
u%ívá k tomu jednotlivé prvky obrazu, které se 
bu.to p(etransformují do jiného objektu, nebo – 
jako v tomto p(ípad$ – z'stávají stejné, ale m$ní 
se jejich v!znam. Pro diváka tak jsou takové prvky 
úmysln$ zmate&né. 
1) Nejd(íve vidíme mu%e na schodech a u zábradlí. 
2) Pak se ale v následujícím obraze z vedlej#ího 
prvku (zábradlí) stává prvek zmate&n! – vypadá 
jako hrnek, ale jeho p(ítomnost na schodi#ti po-
strádá logiku. 
3) Pak se kompozi&n$ obraz znovu zm$ní a my 
jsme si jistí, %e jde o hrnek s kávou, na jejím% okraji 
se pohybuje moucha.78 Tours (r. G. Schwizgebel, 1985)

Ru#iv!m prvkem se stává v$t#inou ten objekt, kter! 
odvádí pozornost od hlavního prvku, resp. od nositele 
informací, pop(ípad$ znehodnocuje estetick! dojem 
obrazu. M'%e vzniknout také nevhodnou kompozicí 
objekt', kdy dochází ke spl!vání. 

C

Zmate&n! prvek b!vá obecn$ pova%ován za ne%ádoucí, 
to proto, %e na rozdíl od ru#ivého, m'%e u diváka zcela 
zm$nit, jak!m zp'sobem obraz &te a jaké informace si 
z n$j odná#í. U mnoha autor' v#ak práv$ takové 
znejist$ní &i uvedení na nesprávnou cestu p(edstavuje 
úmysl.

D

Na &ty(ech p(íkladech p(edve.te ru#ivé a zma-
te&né prvky v kompozici "lmového obrazu. Ved-
le toho vyhledejte takté% &ty(i p(íklady, tento-
krát v#ak úmyslného pou%ití ru#iv!ch a zma-
te&n!ch prvk'. 

Úkol
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...opakování stejn!ch nebo po-
dobn!ch prvk' – tvar', tón', 
barev, a to v ur&it!ch odstu-
pech. 

.

Kompozi&ní prvky – Skladebné principy – Princip rytmu

Princip rytmu je...

P(íklad pravidelného rytmu v obrazové kompozici, 
umocn$ného nejen opakováním stejn!ch objekt', ale 
také zachováním stejn!ch odstup' mezi nimi a v ne-
poslední (ad$ vyu%itím toto%n!ch barev a tón'. 

L` Homme sans ombre  (r. G. Schwizgebel, 2004)
Pravideln! rytmus je zde zdánliv$ naru#en nepra-
videln!m prvkem – lidsk!m stínem. Ale i ten má v rám-
ci kompozice obrazu své nenáhodné místo, barevnost 
je také zachována. 

Opakováním stejn!ch prvk', 
barev a odstup' m'%eme navo-
d i t p o c i t k l i d u a b e z p e& í 
(obrázek hradeb vlevo). 

Tého%, jak ukazuje obrázek vpra-
vo, v#ak m'%eme vyu%ít i pro ze-
sílení nap$tí. Pom'%e nám kon-
trast. Pravidelnost naru#í odli#-
n! prvek. Chlapec ve svém v!razu 
tvá(e navíc p(ímo nese informaci 
o strachu.

Brendan a tajemství Kellsu  (r. T. Moore, 2009)

Zamyslete se, jak na vás pravidelnost v kom-
pozici p'sobí. Jak!ch, i protich'dn!ch, pocit' 
m'%e b!t nositelem?

K zamy#lení

8



...pravidelné rozmíst$ní prvk' 
kolem st(edu nebo kolem n$-
které osy (vertikální, horizon-
tální, úhlop(í&ky). Prvky jsou 
bu.to stejné nebo navzájem si 
velmi podobné, a to tvarem, 
velikostí nebo barvou. 

.

Kompozi&ní prvky – Skladebné principy – Princip symetrie

Princip symetrie je... Ve "lmu Stopy písn" pracuje au-
torka s pravideln!m rytmem ne-
jen v hudb$, ale také v kompozici. 
Slou%í jí k tomu také d'slednost 
v symetrii prvk'.

Jak ale ukazuje obrázek vpravo, 
v tomté% snímku p(i záv$re&né 
gradaci symetrii rozbíjí a jedno-
tlivé – r'zn$ barevné – prvky 
rozmis*uje v obraze a% nahodile. 
Znázor)uje tak spontánnost 
tance a &irou radost z rytmu 
hudby.

Stopy písn$  (r. E. Russell, 1988)

X

S respektováním symetrie v kompozici obrazu se 
setkáme v  avantgardní a experimentální tvorb$. 
S prvky uspo(ádan!mi do os tzv. animovali hudbu.

Spirals  (r. O. Fischinger, 1926)

Lyrick! "lm Ráj obsahuje obraz', v nich% jsou jed-
notlivé prvky symetricky rozlo%ené, velké mno%ství. 
Navozuje atmosféru posvátnosti, krásy.

Symetrie v p(írod$

Symetrii si &lov$k nevymyslel. 
Vy&etl ji z p(írody. I proto b!vá 
pov$t#inou vnímána jako znak 
(ádu, harmonie, vzne#enosti, 
krásy a klidu. Animáto(i se in-
spirují listy i v$tvemi strom', 
sn$hov!mi vlo&kami, krystalo-
vou m(í%kou u nerost'.

Ráj  (r. I. Patel, 1984)

4
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Kompozi&ní prvky – Skladebné principy – Princip kontrastu 

…vzájemné postavení prvk' 
rozli&n!ch kvalit. M'%e vznikat 
rozdílem tonalit, barev, ale ta-
ké existuje kontrast v$cn!, 
obsahov!, emotivní a v!zna-
mov!.  

.

Princip kontrastu je...

Kompozi&ní prvky – Skladebné principy – Princip proporce 

…vzájemné postavení prvk' 
rozdíln!ch m$(ítek. Proporce 
je pom$r mezi jednotliv!mi 
objekty.  

.

Princip proporce je...

Záb$r, v n$m% najdeme p(íklad 
principu emotivního kontrastu. 
Dvojice, mu% a %ena, p(i milostné 
p(edeh(e na stole porcují kapra.

Emu ilma Gabriella Ferrita  (r. P. Pärn, 2008)

Vyu%ití kontrastu proporcí naj-
deme v obrazech &asto. Na 
snímku vlevo je p(íklad zda(ilé 
kompozice, v ní% bez nutnosti 
ukazovat celou lidskou bytost, 
vidíme nepom$r mezi &lov$kem   
a drobn!mi mu%í&ky.

Vpravo princip propor&ního kon-
trastu je#t$ radikáln"ji vyu%ívá 
kanadsk! animátor Newland. 
Cel! "lm spo&ívá na záb$ru ma-
lého kolou#ka  Bambiho, na kte-
rého v záv$ru #lápne obrovská 
Godzilla.Nov! Gulliver  (r. A. Ptu#ko, 1935) Bambi Meets Godzilla  (r. M. Newland, 1969)

Na konkrétních p(íkladech uka%te zbylé druhy 
kontrast' – v$cí, obsah' a v!znam'.Úkol

Kdybyste vy pracovali v obrazu s principy kon-
trastu a proporcí? K &emu by kontrasty 
slou%ily? A najdeme %ánry, v nich% se objevují 
&ast$ji?

Otázka
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Kompozi&ní prvky – Lineární kompozice – P(ímky

…optick!m jevem, tvo(en!m 
povrchy objekt' ve sm$ru po-
hledu diváka. Linii m'%e vytvo-
(it také uspo(ádání r'zn!ch 
p(edm$t' vedle sebe. Pro vní-
mání linie je d'le%ité místo, 
odkud se díváme, nebo* i drob-
né zm$ny v perspektiv$ ovli-
v)ují nejen tvar, ale také este-
tick! dojem z linií. 

.

Linie jsou... Vodorovné linieA
Vodorovné linie, které rozd$lují 
obraz v horizontální ose, najde-
me &asto v záb$rech krajiny a p(i 
velk!ch celcích. Potla&ují pro-
stor a navozují klid. Rusk! ani-
mátor Nor#tejn jich vyu%il p(i 
komponování obrazu ticha p(ed 
bitvou. V#imn$me si také rozd$-
lení obrazu. Dv$ t(etiny zabírá 
nebe, pouze spodní t(etinu akté-
(i "lmu. 

Bitva u Cher%enca  (r. J. Nor#tejn, 1971)

Ikona

Nábo%ensk! obraz u%ívan! v pravoslavné a (eckokatolické 
církvi se naz!vá ikona. Nám$ty tvo(í Kristus, panna 
Marie, sv$tci a v!jevy z jejich %ivota. Ikony podléhají 
p(ísnému kánonu, malby se naná#ely na d(evo. Jurij 
Nor#tejn vycházel z v!tvarné podoby ikon a pomocí 
papírkové animace je rozpohyboval. Podklad jakoby 
skute&n$ byl d(ev$n!, místy se v pozadí objevují také 
praskliny a barva se odlupuje. 

Pom$ry stran obrazu procházely v pr'b$hu 
d$jin obm$nami, dlouhá léta platil za 
standard pom$r 1,33:1. I kv'li snaze kon-
kurovat televiznímu vysílání vznikl v roce 
1952 díky spole&nosti 20th Century Fox 
formát CinemaScope. Pom$r stran se zm$nil 
na 2,35:1 a vhodn!m byl zejména pro histo-
rické velko"lmy &i westerny – tedy %ánry,        
v nich% záb$ry byly z velk!ch celk' a vyu%ívala 
se lineární kompozice, zejména pak vodorov-
n!ch linií. CinemaScope se dnes ji% spí#e za%il 
jako ozna&ení pro #irokoúhlé "lmy, by* do#lo  
k jeho úprav$ na pom$r 2,39:1. 

-irokoúhl! formát

Pro& a kdy myslíte, %e auto(i 
vyu%ívají vodorovn!ch linií? K zamy#lení
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Svislé linieB

Kompozi&ní prvky – Lineární kompozice – P(ímky

Synchromy  (r. N. McLaren, 1971)

Princové a princezny  (r. M. Ocelot, 2000)

Strings  (r. A. Ronnow-Klarlund, 2004)

Experimentátor McLaren vytvo(il "lm, v n$m% syn-
tetick! zvuk doprovázely gemetrické obrazce, v&etn$ 
svisl!ch linií.

Lineární kompozice ur&ená svi-
sl!mi p(ímkami (strom a &lov$k) 
zesiluje prázdnotu. Smutek 
umoc)uje pok#ivení svislé p(ímky 
– sklopená hlava chlapce.

-védsk! "lm Strings origináln$ 
pracuje s postavami, p(iznává 
toti% jejich loutkovou podstatu. 
Svislé #)'ry spojují loutky s vo-
di&i, metaforicky jde o spojení  
postav s nebem, bohem. Svislá 
p(ímka proto ve "lmu nese i du-
chovní v!znam.

V moha scénách dochází k este-
tickému umocn$ní lineární kom-
pozice. To kdy% z nebes padá 
dé#*. Vidíme tak nejen #)'ry        
k loutkám, ale také svislé proudy 
vody.
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Kompozi&ní prvky – Lineární kompozice – P(ímky

Sbíhající linieC

Je%ek v mlze  (r. J. Nor#tejn, 1975)

Stromy se ty&í do v!#e a díky kompozici, kdy se linie sbíhají, p'sobí les 
jako chrám. Napomáhá k tomu nejen sví$ka, kterou je%ek dr%í, ale také 
v$tve symbolizující klenuté oblouky.

Arka  (r. G. Jonkajtys, 2007)

Kompozice vyu%ívající n$kolik typ' p(ímek, v tomto p(ípad$ v#ak jde spí#e o vyvá%enost     
v obraze ne%li o p(enos informací &i symboliku.

Symbol

Jednotlivé prvky kompozice, v&etn$ zde probíran!ch p(ímek, mohou sice p(i procesu tvorby 
vznikat bez úmyslu sd$lovat divákovi n$jakou d'le%itou informaci, ale stejn$ tak se mohou stát 
tzv. symboly. 
Pojem symbol v estetice &teme jako poznávací znamení, které má sice jednoduchou formu, ale 
sou&asn$ obsahuje hlub#í v!znam. Symbol tak ozna&uje obraz nebo prvek v obraze, v n$m% m'%e 
divák nalézat skryt! smysl. O symbolech, které ztratily sv'j hlub#í smysl a staly se pouh!mi 
znameními, hovo(íme jako o kli#é.

S jak!mi symboly jste se ve "lmovém obraze 
setkali? 
Napadají vás n$jaká kli#é, která se v obrazové 
kompozici objevují?

Otázka
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Kompozi&ní prvky – Lineární kompozice – P(ímky

-ikmé linieD

Princové a princezny  (r. M. Ocelot, 2000) Katedrála  (r. T. Baginski, 2002)

-ikmé linie v sob$ mají v$t#í dynamiku, zvlá#t$ v porovnání s liniemi vodorovn!mi. 
Divák'v pohled vedou z bodu A do bodu B, &asto jako by otevíraly rám a pokra-
&ovaly i mimo n$j. -ikmá plocha m'%e b!t vyu%ita jako kompozi&ní prvek zná-
zor)ující klesání &i stoupání. 

-ikmé linie v obraze b!vají mnohdy tvo(eny pr'svity. Jak ukazuje tento obrázek, dochází ke 
k(í%ení svisl!ch se #ikm!mi p(ímkami. Dynamiku obrazu podtrhávají i stíny.

Vyhledejte p(íklady ke v#em jmenovan!m typ'm 
lineární kompozice, pokud jde o p(ímky. U ka%-
dého typu linií uve.te dva p(íklady – a to tak, aby 
ka%d! nesl jinou informaci, v!znam &i odli#n$ 
esteticky p'sobil. 

Úkol
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Kompozi&ní prvky – Lineární kompozice – Zaoblené k(ivky

Iluzionista  (r. S. Chomet, 2010) Mr)ousci  (r. T. Szabo, 2006)

Zaoblené k(ivky se vyu%í-
vají k vytvo(ení dynamiky  
a pocitu proud$ní v obra-
ze. Mnohdy b!vají jemn$j-
#í, pro diváka p(íjemn$j#í 
na pohled. Oblíbená je k(iv-
ka ve tvaru S. 
Se zaoblen!mi k(ivkami se 
setkáme v obrazech kraji-
ny, v p(írod$ – jak ostatn$ 
ukazují i p(ilo%ené obráz-
ky. 

Dvojice obrázk' vlevo, z "l-
mu Iluzionista, funk&n$ 
spojuje p(írodu (zaoblené 
k(ivky) s tím, co vytvo(il 
&lov$k (%eleznice). 

Vpravo vidíme obrázky       
z epizody televizní série, 
jejich% hrdinové pocházejí 
z (í#e hmyzu. Naho(e se 
vyu%ívá zaoblená k(ivka 
(silnice), která ozna&uje 
cestu, která nikdy nekon$í 
(alespo) ne v tomto "lmu). 
U druhého obrázku je kom-
pozi&n$ obraz rozd$len na 
t(etiny, p(i&em% dv$ za-
bírá nebe, jednu louka.        
V p(edním plánu prostu-
puje do horních t(etin 
zaoblená k(ivka pampe-
li#ky.
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Kompozi&ní prvky – Barevná kompozice 

P(i barevné kompozici si v#ímáme t$chto 
aspekt':

harmonie barev
kontrast
pom$r velikosti barevn!ch ploch
vzájemn! ú&inek barevn!ch ploch
umíst$ní v plo#e snímku
vyjád(ení tvaru, zd'razn$ní linií

Rozd$lení barev:

teplé barvy
studené barvy
syté barvy
kontrastní barvy
harmonické barvy
p(íbuzné barvy
pastelové barvy
monochromatické barvy

%lutá – povzbuzuje, p(iná#í uvoln$ní, pocit souladu, harmonie, p'sobí vesele a otev(en$; znamená také ego
oran%ová – slavnostní, vyvolává pocit radosti, pojí se s p(edstavou slunce, tepla, bohatství, zlata, úrody
zelená – znamená city, emoce
sv$tle zelená – p'sobí p(irozen$, ale n$kdy i jedovat$, je spojena s p(edstavou chladu, vlhka, ticha, rostlin
tmavozelená – uklid)uje a chrání, ale také omezuje, je p(átelská, dává pocit bezpe&í a nad$je
tmavomodrá – klidná, vá%ná a% skli&ující, barva dálek, hloubky, rozjímání a smutku
sv$tlemodrá – p'sobí p(iv$tiv$, vyvolává p(edstavu oblohy a vzduchu, ticha a touhy
&ervená – vzru#ující, energická, prudká a% náru%ivá, silná, mocná, spojená s p(edstavami ohn$, krve, nebezpe&í, lásky, 

hluku
purpur – p'sobí d'stojn$, hrd$, vzne#en$, povzbudiv$, je spojen s p(edstavou spravedlnosti a majestátu
"alová – neklidná, znepokojivá, melancholická, tajemná, osobitá, náro&ná
sv$tle "alová – p'sobí za&arovan$, rozpolcen$, slabo#sky, je to barva magie, melancholie, opojení
hn$dá – st(ízlivá, ml&enlivá, solidní a vá%ná, realistická, spojená s p(edstavou jistoty a po(ádku, domova, tradice, 

zdr%enlivosti
#edá – nete&ná, smutná, spojená s p(edstavou chudoby a pokory
bílá – neur&itá, nejistá, spojená s p(edstavou nevinnosti a &istoty
 &erná – barva vzdorného protestu, zlého tajemství, nicoty, smrti

Psychologie barev

Projd$te si p(ehled barev a jejich 
ú&ink'. P'sobí jednotlivé barvy na 
vás stejn$, nebo najdete rozdíly?

K zamy#lení
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Kompozi&ní prvky – Barevná kompozice 

Harmonie barevA KontrastB

Ratatouille  (r. B. Bird, 2007)
Pou%ití barev, které jsou ve vzájemné harmonii – záb$r, kdy mal! hrdina Remy vyleze na st(echu a p(ed 
ním se rozprost(e jeho vysn$né, romanticky osv$tlené m$sto Pa(í%. Ei om zeep  (r. P. Driessen, 1977)

Holandsk! animátor Peter 
Driessen rád vyu%ívá ne-
harmonické spojení barev. 
Kontrastní kombinace %lu-
té, bílé a &erné zesiluje 
absurditu této grotesky.

Pom$r velikosti barevn!ch plochC

Paprika  (r. S. Kohn, 2006)

Na první pohled na#i pozornost 
strhne velká zelená plocha h(i#-
t$. Kompozi&n$ zde s ostatními 
barvami pracuje autor tak, aby 
na sebe nepoutaly p(íli# pozor-
nost. M$sto s nebem se tak(ka 
slívá, postava mu%e není v kon-
trastu s h(i#t$m, ale také je 
navíc slad$na s lavi&kami, tak%e 
nevystupuje tolik do pop(edí.

D'le%itá je p(edev#ím plocha – 
díky prostoru pro zelenou barvu 
je umocn$no, %e na h(i#ti je pou-
ze mu% a pes, zcela sami.

Najd$te dal#í p(íklady práce s kontra-
stem v barevné kompozici. Úkol

Pro& tv'rci sahají po barevném kontra-
stu? K &emu v#emu m'%e kontrastní 
kombinace barev poslou%it? 

Otázka
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Kompozi&ní prvky – Barevná kompozice 

Vzájemn! ú&inek barevn!ch plochD Umíst$ní v plo#e snímkuE

Vyjád(ení tvaru, zd'razn$ní liniíF

Fantastick! pan Li#ák  (r. W. Anderson, 2009) Arka  (r. G. Jonkajtys, 2007)

Father and Daughter  (r. M. D. de Wit, 2000)

Barva Li#áka se potkává s barvou nebe – ve scén$ dochází ke splynutí s okolím a k du-
#evní harmonii postavy.

Zajímavá barevná kompozice, která p'sobí stísn$n$, a to jak svojí tmavou &ástí, 
která zabírá zna&nou &ást obrazu, tak tou osv$tlenou. Tma p'sobí skli&ujícím 
dojmem a vzhledem k osv$tlenému prost(edí má divák spí#e pochybnosti, zda jej 
n$co dobrého &eká i naho#e. 

Kombinací dvou barev, by* nej-
sou v p(ímém kontrastu, autor 
na&rtává linie a obrysy – ty jsou 
v jeho podání jasné a srozumi-
telné.
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Kompozi&ní prvky – Barevná kompozice 

Teplé barvyA Studené barvyB

Legenda o sovích strá%cích  (r. Z. Snyder, 2010) Kirikou (r. M. Ocelot, 1998)

Princezna a %abák  (r.R. Clements, 2009)

Teplé barvy (&ervená, oran%ová, %lutá) vyvolávají pocit tepla, i proto mohou b!t vyu%ity k navození 
p(íjemné atmosféry, jako tomu je v obrázku naho(e – a% romanticky snov! obraz západu slunce. Na 
druhou stranu v#ak tyto barvy souvisejí také s ohn$m – a vyvolávají pocity nap$tí, dramati&nosti, 
&ili p(esn$ opa&né (obrázek dole).

Studené barvy (modrozelená, modrá, "alovomodrá, "alová, &erveno"alová) se pojí &asto s vodou. 
Mohou tak b!t sou&ástí barevné kompozice uklid)ující, stejn$ jako velmi dynamické. Horní obrázek 
ukazuje, %e studené barvy se vyu%ívají p(i navození smutku (pop(ípad$ melancholie), stejn$ tak ale 
– jak ukazuje obrázek dole – mohou znamenat d'stojnost, klid, vzne#enost.
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Kompozi&ní prvky – Barevná kompozice 

Zám$rná barevnostA Potla&ená barevnostB

Venkovsk! léka(  (r.K. Yamamura, 2007)

Zv!razn$n zám$rná barevnost m'%e mít pragmatick! d'vod zaujmout d$ti (obrázek 
naho(e). V japonském anime ale barvy hrají d'le%ité role a p(edstavují symboly (nap(íklad 
barevnost vlas' u lidí). Jak ukazuje obrázek dole barvou m'%e tv'rce navodit pocit 
nereálna a snu.

Potla&ená barevnost, n$kdy hovo(íme a% o monochromní barevné kompozici, má 
jako jednu z funkcí i umocn$ní cizoty, prázdnoty, ztráty %ivota a radosti (obrá-
zek naho(e). Slou%it ale m'%e také p(i navození star#í doby, jako by byly obrazy 
z "lmu rozpohybované vybledlé pohlednice &i fotogra"e. Potla&enou barevnost 
lze naru#it v!raznou barvou. Maxova &ervená bambulka tak zv!raz)uje jeho 
svéráznost a jinakost ve spole&nosti.

Mary a Max (r. A. Elliot, 2009)

Hledá se Nemo  (r. A. Stanton, 2003)

Paprika  (r. S. Kohn, 2006)
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Kompozi&ní prvky – Plány

…d'le%ité pro prostorovost 
obrazu. Pe&livá kompozice 
jednotliv!ch plán' ji m'%e 
umocnit a v neposlední (ad$ 
obraz zdynamizovat a zdra-
matizovat. 

Obvykle se pracuje se t(emi 
plány. 

Plány jsou...

Apel  (r. R. Czekala, 1971)

1

2

3

V prvním plánu se nachází zajímavé nebo v!razné 
pop(edí, detail nebo prvek, kter! otevírá pohled do 
krajiny, do prostoru. Navozuje také jeho hloubku. M'-
%e b!t rozost(en, nebo* si uv$domujeme, o jak! 
objekt jde, a v$t#í pozornost tak m'%e poutat a% plán 
druh!. 

1

Do druhého plánu b!vají umíst$ny nejd'le%it$j#í prvky obrazu. Jde ta-
ké o nejobsa%n$j#í &ást celé kompozice. 

2

T(etí plán uzavírá obraz – a to vzdálen$j#ím obzorem. Vhodné je jeho umíst$ní 
nikoliv na st(ed, ale do horního okraje obrazu (tzv. vysok! horizont), nebo* se 
tím potla&ují vzdálené p(edm$ty a zv!razní objekty v p(edních plánech. Po-
kud bychom t(etí plán komponovali do spodní &ásti obrazu (tzv. nízk! ho-
rizont), zd'razní se prostor a dálka. 

3

Robert Czekala ve svém "lmu Apel zachycuje hr'znost n$meck!ch pracovních 
tábor'. Krom$ práce se sv$tlem a zvukem zde sehrává d'le%itou roli kompo-
zice. Obrázek ukazuje Czekalovu práci s plány. Do prvního, v%dy rozost(eného, 
vkládá polodetail/detail, v tomto p(ípad$ n$meckého d'stojníka. Odosob)uje 
jej tím a zd'raz)uje objekty ve druhém plánu. Jde o hlavy %idovsk!ch v$z)', 
tentokrát ji% zaost(ené. Zabírají nejv$t#í prostor a p(edávají nejd'le%it$j#í 
informace. T(etí plán vypl)uje horizont – úmysln$ #ediv! a bezobsa%n&, kter! 
podtrhává hr'znost obrazu.
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Kompozi&ní prvky – Plány

Hitoria trágica con "nal feliz  (r. R. Pessoa, 2006) The Sandman  (r.P. Berry, 1993)

Ne v%dy musí b!t obraz slo%en ze t(í plán', stejn$ tak neznamená, %e se musí po&et omezit  pouze na t(i. 
Jak ukazuje tento obrázek, p(ední plán vypl)ují t(i polodetaily – psí hlavy. Druh! plán je komponován tak, 
abychom si v#imli &lov$ka v okn$.

Nápadité u%ití vícero plán' v kompozici se objevuje &asto v napínav!ch scénách – horor 
není v!jimkou. P(ední plán napl)uje – tentokrát do centra obrazu komponovaná – po-
stava monstra. Orámovává plán druh! – spícího chlape&ka, k n$mu% se monstrum blí%í. 
V horním okraji pak vidíme plán t(etí – prost(edí – zvlá#t$ svítící m$síc, kter! sv!m v!-
tvarn!m pojetím nev$stí nic dobrého.

Najd$te dal#í p(íklady práce s vícero 
plány. Sna%te se vyhledat i takové, kde 
jich je více ne% t(i, a obrazy, v nich% práce 
s plány má spí#e p'sobit opa&n!m, ne% 
dramatick!m, dojmem. 

Úkol
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Kompozi&ní prvky – Hloubka pole a ostrosti

…parametr perspektivy obra-
zu. Typ objektivu ovliv)uje, 
které objekty budou v kompo-
zici obrazu ostré. Zále%í  na je-
jich vzdálenosti. Jestli%e se 
vyu%ije #irokoúhl! objektiv, ho-
vo(íme o velké hloubce ostro-
sti (v#echny objekty jsou 
ostré). Dlouhoohniskov! ob-
jektiv má malou hloubku ostro-
sti – ostré jsou pouze objekty 
v ur&ité vzdálenosti od kame-
ry. Na bli%#í &i vzdálen$j#í je 
pot(eba p(eost(it.

Hloubka pole je...

Animace, i kdy% nemusí pracovat    
s klasickou "lmovou kamerou, práci 
s ní &asto napodobuje. U 3D ani-
mace na po&íta&i hovo(íme o vir-
tuální kame(e, která v podstat$ 
funguje jako normální – lze nastavo-
vat ohniskovou vzdálenost a p(e-
ost(ovat z objektu na objekt.

Speci"kum animace

/ivot brouka  (r. J. Lasseter, 1998)

Brendan a tajemství Kellsu  (r. T. Moore, 2009)

Obraz, kter! má vypadat, jako 
by byl nato&en kamerou s dlou-
hoohniskov!m objektivem. Zd'-
raz)uje pouze konkrétní, vybrané 
objekty, v tomto p(ípad$ ty, 
které jsou v pop(edí.

Obraz, kter! má vypadat, jako 
by byl nato&en kamerou se #iro-
koúhl!m objektivem. Ostré jsou 
objekty ve v#ech plánech. M'%e-
me tak p(e&íst informace z jed-
nání jak chlapce Brendana (první 
plán), tak starce v zadním plánu.
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Rámování 

…termín ozna&ující ohrani-
&ení "lmového obrazu. De"-
nuje sv'j obsah – v!(ez reall-
ty, kter! se má stát "lmo-
v!m obrazem. 

Rám je...

Jak lze ovlivnit podobu "lmového obrazu?

velikostí a tvarem rámu
de"nicí prostoru v rámu a mimo rám
kontrolou vzdálenosti a úhlu pohledu
pohybem rámu vzhledem k mizanscén$

Rámování – Velikost a tvar rámu

D(íve, ne% si projdete p(íklady a vy-
sv$tlení, co kter! zp'sob ovlivn$ní 
"lmového obrazu znamená, po-
uva%ujte nad nimi sami. Co si pod 
ka%d!m z t$chto bod' p(edstavíte 
– k jakému ovliv)ování "lmového 
obrazu m'%e docházet?

K zamy#lení

Obrázek gra"cky znázor)uje a porovnává 
velikosti a tvary jednotliv!ch rám'. S ni-
mi si d$jiny kinematogra"e vysta&ily. 
A&koliv formát 1,33:1 (&ervená barva) 
existoval tak(ka od po&átk' "lmu, ne-
vym(el dodnes. Kdy% jej z kina za&aly 
odsouvat #irokoúhlé formáty, uchytil se 
v televizi. Dnes sice #irokoúhl! formát 
(16:9) p(evládá také v TV, najdou se 
"lma(i, kter!m klasick! pom$r 4:3 
vyhovuje více. 

Sedmero rám'

Jsou %ánry/scény/d$je, ke kter!m 
se hodí jedna konkrétní velikost a 
tvar rámu?

Otázka

Podívejte se na p(ehled rám' a ke 
ka%dému z nich p(i(a.te ukázku.Úkol
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Rámování – Velikost a tvar rámu

-patn$ namalovaná slepice  (r. J. Brde&ka, 1963)

4:3 / 1,33:1

Une Histoire Vertebrale (r. J. Clapin, 2006)

VALL-I (r. A. Stanton, 2008)

16:9 / 1,78:1

2,35:1

Velikost rámu 2,35:1 u tohoto "lmu nebyla 
od'vodn$na pouze skute&ností, %e jde o stan-
dard v p(ípad$ vysokorozpo&tov!ch titul'. 
Obrazové kompozice i práce s virtuální kame-
rou toti% nacházela inspiraci u klasick!ch %án-
rov!ch sci-" "lm' 60. a 70. let. 
V prologu, odehrávajícím se na Zemi, #iro-
koúhl! formát poslou%il ke zd'razn$ní samoty 
malého robota, kter! jako jedin! na planet$ 
zbyl.
V#imn$me si ale, %e auto(i zde pracují s obje-
ktivem, resp. &o&kou tak, aby docílili malé 
hloubky pole.

Formát 16:9 nebyl p(íli# 
obvykl! pro komorní drama-
ta, t$m více sed$l tradi&ní 
pom$r 4:3. Clapin v#ak 
dokázal kompozi&n$ takov! 
rám vyu%ít, aby jeho snímek 
byl je#t$ intimn$j#í.

Dlouho tradi&ní pom$r 
stran 4:3 ur&oval velikost 
rámu nejen v kin$, ale poté 
také na televizních obrazov-
kách.
Brde&ka komponuje objekty 
v krajin$ tak, aby sv$telné 
prvky le%ely na stejné p(ím-
ce, protínající obraz z hor-
ního rohu k dolnímu.
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Rámování – Velikost a tvar rámu

Pérák a SS  (r. J. Brde&ka, J. Trnka 1946)

experimenty s tvarem rámu

Brendan a tajemství Kellsu  (r. T. Moore, 2009)

Pro zdramatizování lze obraz rozd$lit – hovo(íme pak o vícenásobném obrazu. V ka%dé &ásti pro-
bíhají paralelní d$je. Velikost a tvar rám' m'%e b!t r'zná, stejn$ tak po&et &ástí a to, co se v nich 
odehrává. Pro zdramatizování napadnutí opatství Vikingy vyu%il Moore vícenásobn! obraz, aby 
ukázal nejen hr'zy, které se odehrávají, ale také reakce konkrétních osob. ,ásti komponoval tak, 
aby osobní rovinu (zd$#ené tvá(e) umístil do centra obrazu a obklopil ji tém$( monochromn$ 
barevn!mi pohledy na ho(ící a bortící se stavby. Dynamiku podtrhává i rozdíl velikostí záb$r' – celky 
po stranách a polodetaily &i detaily v centru.

Zvlá#t$ v po&átcích kinematogra"e se vyu%ívaly tzv. 
masky. Umis*ovaly se p(ed objektiv kamery a deformovaly 
tak rám. S maskami, zvlá#t$ ve tvaru kruhu, se setkáváme 
s p(echody mezi záb$ry (tzv. kruhové zatmíva&ky). Funkci 
v#ak na#ly také p(i zd'raz)ování detail' – nap(íklad rekvizit 
jako revolveru apod. 
V neposlední (ad$ se s maskami pracovalo tehdy, pokud se 
m$l navodit pocit, %e se díváme t(eba skrze klí&ovou dírku, 
dalekohled, fotoaparát atd. V Trnkov$ "lmu jde práv$ o ten-
to p(ípad.

Napadají vás jiné zp'soby, jak nakládat s tvarem 
rámu? Zkuste je popsat nebo nakreslit.K zamy#lení
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Rámování – De"nice prostoru v rámu a mimo rám

Vnitrozáb$rov! prostorA

Strach(y) ze tmy  (r. r'zní auto(i, 2007)

Het treinhuisje  (r. P. Driessen, 1981) Strings  (r. W. Tilby, 1991)

P(i de"nování rámu jsme si (ekli, %e rám to, co je p(ed kamerou, ohrani&uje na konkrétní v!(ez. Vni-
trozáb$rov! prostor je v#echno, co se objeví uvnit( tohoto rámu, &ili v#e, co obsahuje dan! v!(ez. 
Takovému prostoru také (íkáme on-screen space. 
U komponování takového v!(ezu m'%eme kreativn$ vyu%ít krajiny, jak ukazuje obrázek z fran-
couzského povídkového "lmu Strach(y) ze tmy. Rostliny nejen jako by tvo(ily rám, ale také 
roz&le)ují kompozici na n$kolik plán'. V neposlední (ad$ m'%e sehrát krajina dramatickou roli – 
omezuje toti% nejen v&hled postavy, ale i diváka – a tak nevíme, jestli mu nehrozí n$jaké nebezpe&í.
Vnitrozáb$rov! prostor se v mnoha animovan!ch "lmech odvolává na tradici kukátkového divadla. 
Schází &tvrtá st$na, v#echny zbylé jsou na scén" v obraze p(ítomné. Paul Driessen si libuje v ab-
surdní komice, co% se projevilo i v práci s tímto uzav(en!m kukátkov&m prostorem. Domem, v n$m% 
se cel! "lm odehrává, projí%dí v pravideln!ch intervalech vlak.
Zajímavé orámování  záb$ru vzniká nap(íklad tehdy, kdy% dáme nahlédnout do místnosti &i jiného 
prostoru, jako bychom roz(ízli stavbu. Animátorka Wendy Tilby tento zp'sob pou%ila vícekrát, ve 
snímku Strings, nap(íklad ve scén$, kdy postavy jedou v!tahem.
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Rámování – De"nice prostoru v rámu a mimo rám

Mimozáb$rov! prostorB

Sing Beast Sing  (r. M. Newland, 1981) Tom Sweep  (r. M. D. de Vi0,  1992) La Linea  (r. O. Cavandoli,  1972)

Mimozáb$rovému prostoru (íkáme o1-screen space, je 
nevid$n!, ale &asto velmi d'le%it!. 

Jak ukazuje obrázek od Marva Newlanda, postava dokonce 
m'%e s objektem, kter! se nachází vn$ rám komunikovat. 
Groteska, kdy dlouho divák netu#í, co se nachází na druhém 
konci vodítka, v!born$ vyu%ívá prostoru mimo záb$r kame-
ry, aby byla vtipn$j#í a pointa p(ekvapiv$j#í.

Krátk! "lm Tom Sweep nese název podle jména titulního 
hrdiny. Drobného strá%ce po(ádku, kter! sbírá odpadky do 
nevelkého ko#e. Zde mimozáb$rov! prostor, z n$ho% 
p(icházejí nové a nové postavy, také posiluje komiku a "lm 
graduje. Michel Dudok de Vi0 navíc zabírá tém$( po celou 
dobu toté% místo, ná# pohled je tak s ním svázán a o to více 
nás drá%dí, co se d$je mimo rám/záb$r – zvlá#t$, kdy% 
chvílemi i Tom Sweep z n$j vyb$hne.

Slavná série krátk!ch grotesek brilantn$ vyu%ívá jak vnit-
rozáb$rového, tak mimozáb$rového prostoru. Zde je 
situace, kdy hlavní hrdina nem'%e pokra&ovat dál – mimo 
záb$r o&ividn$ ji% %ádná scéna (cesta, po ní% by #el) není, 
proto%e je p(eci mimo rám, tak pro& by ji animátor kreslil. 
Po kreslí(i proto postavi&ka vy%aduje, aby &áru prodlou%il.
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Rámování – De"nice prostoru v rámu a mimo rám

Zvlá#tní p(ípady práce s prostorem a rámemC

Strings  (r. W. Tilby, 1991)

O Wendy Tilby padla zmínka p(i práci s vnitrozáb$rov!m prostorem. V tomté% "lmu, Strings, jde 
se sv!m experimentováním je#t$ dál. ,ty(i obrázky ukazují posun kamery, která se plynule 
p(esouvá #ikmo vzh'ru po v!(ezu patrového obytného domu. Vnitrozáb$rov! prostor se neustále 
m$ní, posouvají se hranice rámu a divák mnohdy vidí pouze útr%ky z dal#ího bytu. Animátorka 
provokuje k dom!#lení, co se skr!vá za rámem. 

Zamyslete se nad tím, zda p(i sledování "lm' 
vnímáte pouze podv$dom$ to, co se odehrává 
mimo rám, nebo zda si mimozáb$rového pro-
storu pozorn$ v#ímáte.

K zamy#lení
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Rámování – De"nice prostoru v rámu a mimo rám

Zvlá#tní p(ípady práce s prostorem a rámemC

Animovan! "lm umo%)uje upustit uzdu fantazii – pak to 
m'%e dopadnout tak, jako ve "lmu Raimunda Krummeho. 
Uvnit( záb$ru je rám, kter! – jak dokládá v!b$r p$tice 
obrázk' – postupn$ m$ní svoji fyzickou schránku. Nejprve jde 
o &tverec nakreslen! na plo#e, pozd$ji ale po okrajích chodí 
postavy jako by stál. T(etí obrázek u% ukazuje, kterak se      
z rámu stává stojící st$na, aby ve &tvrtém obrázku rám byl 
zase na vodorovné plo#e, tentokrát ale jde o v!(ez – do n$-
ho% jedna z postav padá. Téma "lmu (moc a ovládání) do-
kládá obrázek pát! – pom$rov$ se velikost postav zm$nila, 
rám je jako by oknem do prostoru, na hran$ sedí loutká# a je-
ho loutka chodí uvnit( rámu.

Seiltänzer  (r. R. Krumme, 1987)
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Rámování – Úhel pohledu

P(ím! úhelA

PodhledB

…vyjád(ení pozice kamery 
vzhledem k natá&ené mizan-
scén$. Zjednodu#en$ (e&eno 
– jde o bod, v n$m% se 
nachází kamera, resp. bod,   
z n$ho% se díváme. 
Po&et úhl' m'%e b!t neome-
zen!, mezi základní t(i pat(í 
p(ím! úhel, podhled a nad-
hled.

Úhel je...

When the Day Breaks (r. W. Tilby, 1999)

Doba ledová (r. Ch. Wedge, 2002)

Bob`s Birthday (r. D Fine, 1995)

Standardní (e#ení, kdy kamera/pohled diváka je ve vztahu   
k mizanscén$ &i ke konkrétnímu objektu v p(ímém úhlu. 
Setkáme se s ním i p(i rozhovoru postav – pohled z o&í do 
o&í, jestli%e v#ak nechceme pomocí úhlu zd'raznit jejich 
rozdílnou v!#ku/sílu/postavení.

Kdy% autor zvolí podhled, sd$luje nám 
tím n$jakou informaci, resp. p'sobí na 
na#e vnímání – u% tím, %e vybo&í z (ady 
standardních záb$r' z p(ímého úhlu. 
Podhled m'%e sehrát v!razn$ drama-
tickou roli, jak ukazuje obrázek z Doby 
ledové. Umocní se tím propast, do ní% 
hrozí pád. 
Podhled podtrhává také sílu a moc 
postav, zvlá#t$ pak monster/zla v ho-
rorovém %ánru. 
M'%e také ale znamenat pohled jiné 
postavy, jako u druhého obrázku, kdy 
se díváme o&ima pacienta le%ícího         
v zuba(ském k(esle. Kdy% je úhel 90°,  
hovo(íme o totálním podhledu.

P(i jak!ch situacích, pro vyvolání ja-
k!ch emocí byste vyu%ili podhledu?Otázka
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Rámování – Úhel pohledu

NadhledC

The Hill Farm  (r. M. Baker, 1989) The Sandman  (r. P. Berry, 1993)

Kozí p(íb$h – Pov$sti staré Prahy  (r. J. Tománek, 2008)

Velmi typick!m p(ípadem, kdy zvolit nadhled, 
jsou záb$ry, které mají za cíl zobrazit ve velk!ch 
celcích &i celcích prost(edí. Diváky uvedou do 
prostoru, napom'%ou mu v orientaci. N$kdy 
takové pohledy na m$sto &i p(írodu mohou ale 
slou%it pouze jako obrazov! p(ed$l mezi dv$ma 
scénami – hojn$ se tohoto vyu%ívá v televizních 
americk!ch seriálech, kdy je nadhled snímán       
z v!#kov!ch budov &i vrtulníku.

Pohled shora m'%e také umocnit samotu &i 
beznad$j postavy. Ta n$kdy – co% se v#ak stalo 
ji% kli#é – padne na kolena a ne#*astn$ vzhlí%í 
nahoru. Toto se stává pravideln!m prost(ed-
kem pro parodii, nap(íklad v sérii Simpsonovi, 
kdy na postavu za&ne v té chvíli je#t$ padat 
dé#*.

Oba obrázky ukazují, jak r'zn$ lze pracovat s nad-
hledem. Zatímco snímek z "lmu The Hill Farm umoc-
)uje prázdnotu prostoru a architektonickou ab-
surditu (a jde o totální nadhled), vpravo se vyu%ívá 
nadhledu k podep(ení nap$tí a strachu. 

P(i jak!ch situacích, pro 
vyvolání jak!ch emocí bys-
te vyu%ili nadhledu?

Otázka
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Rámování – Vertikální orientace

…odkazuje k vych!lení rá-
mu, a to nastává, pakli%e se 
díky nastavení kamery ne-
shodují horizontální a ver-
tikální linie objektu v záb$ru 
s horizontální a vertikální li-
nií rámu.

Vertikální 
orientace...

Brendan a tajemství Kellsu  (r. T. Moore, 2009)

Vych!lení rámu se pou%ívá, pokud chce autor 
podtrhnout dramati&nost nebo nereálnost. Jak 
ukazuje obrázek, do záb$ru, jen% je p(ípadem 
vertikální orientace s vych!len!m rámem, 
vchází vikingsk! voják. Zleva obraz zatem)uje 
svojí mocnou postavou, protíná jej me&em. 
Dynamika nespo&ívá pouze ve vych!lení – kdy 
v$% je jakoby nak(ivo, ale také v pravém úhlu me-
&e a v$%e.

P(i jak!ch situacích, pro vyvolání ja-
k!ch emocí byste vyu%ili takovou 
vertikální orientaci, aby do#lo k vy-
ch!lení rámu?

Otázka
Podívejte se na obrázek z "lmu Brendan a ta-
jemství Kellsu a pouva%ujte nad tím, co v#e-
chno v obraze na vás p'sobí tak, aby byl zá-
b$r dramatick!. Zm$nili byste na n$m n$co?

K zamy#lení
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Rámování – V!#ka

Váno&ní koleda  (r. R. Zemeckis, 2009)Bolt  (r. Ch. Williams, 2008)

Lev a písni&ka  (r. B. Pojar, 1960)

A

B C

V kompozici záb$ru si v#ímáme také v!#ky kamery, resp. pohledu, kter!m se na mizanscénu díváme. 
Jak ukazuje obrázek (A) z "lmu B(etislava Pojara, standardní je postavení ve v!#ce o&í lidské pos-
tavy. 

Velmi vd$&n!m o%ivením ak&ních scén je kamera postavená nízko od zem$ – navození pocitu, %e se dí-
váme zespodu nahoru. Ak&ní scénu (B) z "lmu Bolt taková v!#ka dramatizuje, auta &i motocykly 
projí%d$jí t$sn$ kolem nás a cítíme se, jako by nás m$ly p(ejet. Navíc hlavním hrdinou je drobn! pes, 
tak%e nízká kamera se p(izp'sobuje i jeho v!#ce.

N$kdy b!vá kamera postavena naopak v!# ne% jsou o&i lidské postavy (C), navozuje tak nap(íklad po-
cit, %e se n$kdo jin! dívá. V!#e postavená kamera – pokud se nejedná o zpest(ující nadhledy – ale vede 
k ur&itému odcizení postav.
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Rámování – Vzdálenost

Velk! celekA

The Pearce Sisters  (r. L. Cook, 2007) Girl`s Night out (r. J. Quinn, 1987)

Iluzionista  (r. S. Chomet, 2010)

Ve velkém celku se lidská postava ztrácí, vhod-
n! je pro zachycení prost(edí a krajiny. Vlevo 
obrázek ukazuje p(ípad, kdy autor vyu%ívá mini-
malistické prost(edky – znázor)uje pouze vodní 
hladinu a pozadí nechává &ist$ bílé. V tomto vel-
kém celku lidské postavy (na &lunu) zasazuje do 
spodní t(etiny obrazu a k jeho pravému rohu, 
&ím% je#t$ více zd'raz)uje rozlehlost mo(e          
a prázdnotu, kterou hrdinové plují.

Jestli%e se velk! celek vyu%ívá pro zachycení prost(edí, 
nemusíme v záb$ru nutn$ mít i lidskou postavu – ta slou%í 
pouze jako m$(ítko pro de"nování velikosti záb$r' 
(vzdálenosti kamery). Jak ukazuje snímek z "lmu Girl`s 
Night out, lze s m$stsk!m prostorem pracovat vynalézav$ 
– znázornit jej tak trochu jako mapu i s popisy ulic.

Velk! celek nemá mít pouze 
informativní hodnotu (kde 
se postava nachází), ale ta-
ké podtrhává prázdnotu, 
malost a slabost, v p(ípad$ 
snímku z Iluzionisty vidíme, 
%e díky této vzdálenosti 
m'%eme vid$t, %e kouzelník 
odehrává své p(edstavení 
p(ed tak(ka prázdn!m hle-
di#t$m. 

T(í uvedené p(íklady ukazují, jak lze s velk!m 
celkem pracovat. Zamyslete se nad jeho dal-
#ím vyu%itím – pro jaké ú&ely byste jej zvolili, 
jaké emoce byste jím cht$li vyvolat, které 
informace se jím nejlépe p(edávají…?

K zamy#lení
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Rámování – Vzdálenost

CelekB

The Flying Man (r. G. Dunning, 1962)
Panika v m$ste&ku (r. S. Aubier, V. Pater, 2009)

V celku mají postavy z(etelné místo v kompozici, v!znamnou 
roli v#ak stále je#t$ sehrává prost(edí. Britsk! animátor 
Dunning ve svém létajícím mu%i p(evá%n$ pracuje práv$ s celky, 
to proto, %e mu umo%)uje zachytit celou postavu v prostoru      
a její pohyb. Komponování kamery navíc z'stává tak(ka ne-
m$nné.

S celky se pracuje p(i zachycení pohybu postav – zvlá#t$ po horizontální ose. Expozice 
Paniky v m"ste$ku díky velk!m celk'm a celk'm (a prost(ednictvím po#*ákovy jízdy na kole) 
p(edstaví prost(edí, v n$m% hlavní hrdinové %ijí.
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Rámování – Vzdálenost

PolocelekC

Iluzionista  (r. S. Chomet, 2010)
Bob`s Birthday (r. D Fine, 1995)

Signes de Vie (r. A Demuync, 2004)

Polocelek zabírá postavu od 
nohou k hlav$, p(i&em% ne nu-
tn$ musí postava cel! obraz 
vypl)ovat – jak ukazuje také 
vybraná trojice obrázk'. 
Snímek z Bob`s Birthday hrav$ 
pracuje nejen s velikostí záb$-
ru (&ili vzdálenosti kamery/
pohledu), ale také s kompo-
nováním objekt' v obraze. A* 
u% jde o barevnost, nebo o po-
sazení dvojice kocour' do st(e-
du, kdy vypadají jakoby p(iro-
stle, a to díky kulatému mí&i.

Melancholicky smutn! snímek 
o ztrát$ blízké osoby, Signes de 
Vie, vyu%ívá zejména celk' a po-
locelk'. Obrázek ukazuje po-
stavu %eny, která tan&í s ro-
zví(en!m pískem ve tvaru dal#í 
lidské postavy (jejího partne-
ra). Díky celku vidíme dob(e ce-
lé postavy a jejich vzájemnou 
komunikaci.

Film Iluzionista ve valné v$t#in$ zachycuje postavy ze vzdálenosti celk' &i 
polocelk'. Jedním z d'vod' je, %e pro hlavního hrdinu je typická klátivá ch'-
ze. Je#t$ d'le%it$j#í v#ak bylo, %e jde o animovan! snímek vycházející z p(e-
dlohy a z tvorby slavného francouzského komika Jacquese Tatiho, pro 
n$ho% práv$ celky a polocelky byly charakteristické.

37



Rámování – Vzdálenost

Americk! plánD

Fantastick! pan Li#ák  (r. W. Anderson, 2009)

/ivot brouka  (r. J. Lasseter, 1998)West and Soda (r. B. Bozze0o, 1965)

Americk! plán vznikl, jak prozrazuje jeho ozna&ení, v 
americké kinematogra"i. Ideální vyu%ití na#el ve 
westernech, kdy lidská postava nemusela b!t v záb$ru 
celá, n!br% sta&ilo ji snímat zhruba od kolen – vid$li jsme 
její pohyb a v obraze z'staly (na spodní hran$ rámu) i 
kolty zav$#ené na opasku.

Jak ukazuje snímek z "lmu 'ivot brouka, americk! plán se hodí také pro 
zachycení komunikace mezi postavami, zvlá#t$ pak p(i p$stních soubojích.
Fantastick& pan Li!ák obsahuje takov!ch záb$r' hned n$kolik – umo%)ují 
komponovat postavu do centra a v pozadí lze vyu%ít spí#e abstraktní malby 
nebo zjednodu#ené kresby. 
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Rámování – Vzdálenost

PolodetailE

David (r. P. Driessen, 1977)

Váno&ní koleda  (r. R. Zemeckis, 2009)

Brendan a tajemství Kellsu  (r. T. Moore, 2009)

Postava se nachází v záb$ru od pasu 
v!#e, tak%e vidíme její gesta rukou, 
ale také ji% mnohem lépe v!raz ve 
tvá(i. V Davidovi od Paula Driessena 
takov! p(íklad najdeme – jeho práce 
s jednoduchou linkou a barvami má 
za následek spl!vání mezi t$lem 
postavy a prost(edím.
U polodetailu m'%eme dob(e vyu%ít 
podhled a také vhodn!m kompono-
váním pracovat s kontrasty, nap(í-
klad (jak ukazuje snímek z Mooreova 
"lmu) barevn!mi.

Dal#í ukázka zajímavé práce s kom-
pozicí. Postava zap#klého starce     
(v polodetailu) se nachází v pravé po-
lovin$ obrazu, ve druhém plánu, v levé 
&ásti obrazu pak postavy v polo-
celcích, které se o starci baví. Zadní 
plán pak vypl)uje ulice s cestou a bu-
dovami.
Takovou kompozici umo%nil Robertu 
Zemeckisovi #irokoúhl! formát. 

Najd$te alespo) t(i ukázky, v nich% 
se v jednom záb$ru objevují posta-
vy, které vidíme z r'zné vzdále-
nosti.

Úkol
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Rámování – Vzdálenost

DetailF

When the Day Breaks (r. W. Tilby, 1999) The Sandman  (r.P. Berry, 1993)

Simpsonovi (M. Groening)

Popelka  (r. H. Luske, 1950)

Detail byl pro d$jiny "lmu velmi d'le%it!, ukazoval 
divák'm p(edm$ty, kter!ch si m$li v#imnout, 
umo%nil nasm$(ování pozornosti a v neposlední 
(ad$ dal nahlédnout do tvá(í lidí tak, %e z nich byly 
mnohem více patrné emocionální pochody.

,tve(ice obrázk' ukazuje základní p(ípady, emoce 
ve v!razech tvá(í, detail na &innosti. P(iblí%ení 
kamery na text b!vá vyu%íváno tehdy, pokud nám 
chce autor p(edat informaci, o ní% postava ne-
hovo(í a jinak bychom ji nevy&etli. 

Zamyslete se nad vyu%itím detailu – pro jaké 
ú&ely byste jej zvolili, jaké emoce byste jím 
cht$li vyvolat, které informace se jím nejlépe 
p(edávají…?

K zamy#lení
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Rámování – Vzdálenost

Velk! detailG

The Big Snit  (r. R. Condie, 1985)

Animatrix  (r'zní auto(i, 2003)

MakrodetailH

When the Day Breaks (r. W. Tilby, 1999)

V p(ípad$ velkého detailu je viditelná 
z lidské postavy pouze její malá &ást, 
velmi &asto to b!vá oko. Pomocí 
velk!ch detail' upozor)uje autor na 
n$co velmi d'le%itého, stejn$ tak ale 
m'%e jít pouze o zdynamizování tem-
pa "lmu (st(ihová skladba st(ídající 
r'zné velikosti záb$r').
V p(ípad$ "lmu The Big Snit se velk! 
detail vyu%ije v moment$, kdy se 
dvojice partner' usmí(í a chystá se 
jít ven na procházku. Ruka mu%e se 
dotkne dve(í p(esn$ v okam%iku 
jaderného v!buchu, kter! se ode-
hraje venku. Poznáme to díky sv$tlu 
prostupujícímu skrz klí&ovou dírku.

Zvlá#tním p(ípadem b!vá makro-
detail, vyu%ívan! nap(íklad p(i pohle-
dech  do lidského t$la.
Snímek ukazuje makrodetail, kter! 
následuje po záb$ru na p(i&ichnutí 
postavy k otev(ené krabici mléka. Di-
vák si m'%e domyslet, %e mléko bude 
ji% pro#lé.

Zamyslete se nad vyu%itím velk!ch detail' a 
makrodetail' – pro jaké ú&ely byste je zvolili, 
jaké emoce byste jimi cht$li vyvolat, které 
informace se jimi nejlépe p(edávají…?

K zamy#lení
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Rámování - Pohyb rámu

Otá&ení kolem vertikální osy kameryA

…zm$nou úhlu, v!#ky, 
úrovn$ a vzdálenosti 
snímání kamery. 

Pohyb rámu je...

Záb$r z "lmu Vzh(ru do oblak kombinuje jemn! pohyb rámu 
po vertikální ose s pohybem objektu (domu) po té%e ose. 
Kamera tak objekt doprovází, ale nem$ní svoji pozici. Je to 
jako bychom otá&eli hlavou, ale stáli na jednom míst$.

Vzh'ru do oblak  (r. P. Docter, B. Peterson, 2009)

1 2

3 4 5

6 7 8
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Rámování - Pohyb rámu

Otá&ení kolem horizontální osy kameryB

Kamera nem$ní svoji pozici, pohyb rámu je toto%n! s po-
hybem hlavy sm$rem nahoru &i dol'. Jak ukazuje sled 
obrázk' z Doby ledové 3 ((azeno v sloupcích), pohybem 
rámu se odkr!vají nové a nové objekty. Takové záb$ry 
poslou%í nap(íklad p(i spojování mezi odli#n!mi scénami 
(na odli#n!ch místech).

Vymyslete kreativní vyu%ití po-
hybu rámu po vertikální a hori-
zontální ose.

Úkol

Doba ledová 3: Úsvit dinosaur'  ( r. C. Saldanha, M. Thurmeier, 2009)

3 6

1 4 7
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Rámování - Pohyb rámu

JízdaC

V p(ípad$ jízdy kamera svoji pozici m$ní, a to libovoln!m 
sm$rem – dop(edu, dozadu, ze strany na stranu, v p(ímé 
linii, diagonáln$, v kruhu… Animovan! "lm se zde nechává 
inspirovat "lmem hran!m (zvlá#t$ po&íta&ová 3D 
animace). Oproti hranému "lmu si v#ak m'%e dovolit 
popustit uzdu fantazii a ne(e#it, zda to je &i není reálné 
takto nasnímat.
Velmi vd$&ná je jízda p(i ak&ních scénách. Pro umocn$ní 
dynami&nosti se u velk!ch celk' &i celk' kamera v'&i 
objekt'm pohybuje v protism$ru, jak ukazují snímky z "lmu 
Bolt.

Bolt  ( r. Ch. Williams, B. Howard, 2008)

1 2

3 4 5
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Délka záb$ru 

…ozna&ení, kolik sekund/mi-
nut jeden záb$r trvá, pop(í-
pad$ kolik okének záb$r ob-
sahuje.

Délka záb$ru je... Dlouh! záb$r m'%e vyvolávat u divák' r'zné emo-
ce. N$kdy p'sobí uklid)ujícím dojmem, jindy na-
opak podtrhává nap$tí (o&ekávání, %e se n$co 
stane). ,asté vyu%ívání dlouh!ch záb$r' ve "lmu 
m'%e celé dílo v!razn!m zp'sobem zpomalit        
(a diváky nudit). Na druhé stran$ neplatí, %e by 
díky dlouh!m záb$r'm musel b!t "lm málo 
dynamick!. Je tedy z(ejmé, %e %ádná obecná 
pravidla neplatí. V%dy zále%í na tom, co záb$r 
sd$luje, jaká je jeho obrazová kompozice, jak 
vhodn$ jsou vedle sebe záb$ry seskládány.  

A Krátk!m a velmi krátk!n záb$r'm ji% kon-
krétní vlastnosti ur&it m'%eme. ,asto mají 
za cíl zrychlit tempo "lmu, zdynamizovat ak-
ci, ozvlá#tnit "lm. Mohou ale také zbyte&n$ 
t(í#tit na#i pozornost a ve velkém mno%ství 
za&ít p'sobit spí#e nudn$.
Ideální je jejich u%ití v ak&ních scénách, 
pop(ípad$ p(i dialogu (zvlá#t$ rychlé v!m$n$ 
slov).

B

Jak na vás p'sobí dlouhé, krátké a velmi krá-
tké záb$ry. Preferujete n$kter! z nich a v ja-
k!ch p(ípadech ano a ne?

K zamy#lení

Najd$te ukázky, které by demonstrovaly u%ití 
dlouh!ch a krátk!ch záb$r'.Úkol

Lze najít %ánry, pro n$% je vhodná konkrétní 
délka záb$r'? V &em spo&ívají v!hody dlouh!ch, 
resp. krátk!ch záb$r', v &em v#ak také jejich 
nev!hody?

Otázka
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P(íkladová anal!za – Kompozice

Zlo v p(íb$hu o malém Brendanovi zosob)ují barbar#tí Vikin-
gové.  A&koliv pro opatství, v n$m% Brendan %ije, p(edstavují 
reálnou hrozbu, na scénu vstoupí a% v poslední &tvrtin$  "lmu. 
P(íchod úhlavního nep(ítele nevinn!ch obyvatel a v#ech civilizo-
van!ch a kulturních lidí v zemi je pro p(íb$h zlomov!, &emu% od-
povídá i jeho podání. 
Vikingové jsou &ím dál více "tu#eni", zv$sti o jejich postupu  
doléhají a% do opatství. Obyvatelé proto zpev)ují své hradby   
a sna%í se na p(íchod p(ipravit. Tomm Moore vyu%ívá hned 
n$kolik symbol', pracuje s barvami a kompozicí, aby vpád vojsk 
a krvavé plen$ní opatství zachytil dramaticky, nicmén$ ne 
explicitn$.
Nejprve nechá opatství (ve tvaru kruhu) pokr!t sn$hem, aby 
vznikl barevn! kontrast mezi o&ekávanou hrozbou a dosa-
vadními pestrobarevn!mi obrazy jara, léta a také podzimu. 
Jakmile vikingsk! postup nabírá na rychlosti (stále se v#ak       
o nich pouze hovo(í), stane se z opatství "mrtvá zóna". 
Kompozi&n$ obrazy za&ínají b!t strohé – sledujeme, stejn$ 
jako postavy, s o&ekáváním vstupní bránu. Ta se &ní tém$( a%   
k samotnému hornímu okraji rámu. Zdání, %e je nepropustná   
(a bezpe&ná) naru#í let vrány. Je p(esn$ v centru, letí po ose, 
která rozd$luje obraz na dv$ poloviny. Hned za ní letí dal#í          
a dal#í, &ím% se pocit bezpe&í oslabuje a naopak zesilují obavy. 
S nimi se za&ne mírn$ prom$)ovat i kompozice – hradby 
najednou nesahají a% k hornímu okraji rámu, jako by ustupovaly, 
v záb$ru zabírají mén$ a mén$ místa. Vrány je vytla&ují. 
Dojde ke st(ihu a zm$n$ úhlu pohledu, a tedy také ke zm$n$ 
celkové kompozice. Hradby jsou a% v zadním plánu, zaujímají 
velmi malou &ást obrazu, u% si jich i st$%í v#ímáme. Zato vrány, 
které v p(edchozím záb$ru vytvá(ely více mén$ geometricky 
uspo(ádan! objekt, pokr!vají prostor nap(í& obrazem. Jejich 
pohyb u% není organizovan!, naopak opatství za&íná pokr!vat 
chaos – a tedy je#t$ v$t#í strach. 

Brendan a tajemství Kellsu (r. T. Moore, 2009)

Zd$#ení lidí je zobrazeno v kompozicích, které vy-
u%ívají r'zn$ nasm$(ovan!ch p(ímek, a to i v záb$ru na 
opata, kter! má úmysln$ svoji dla) v prvním plánu, 
abychom vid$li jeho rostoucí nervozitu. 
Opat je v kompozici mírn$ #ikmo, stejn$ tak v$% 
kostela, p(i&em% náklon sm$rem z levého dolního rohu 
do horního pravého rohu symbolizuje ústup a bez-
brannost. 
To, %e se opat dívá vyd$#en$ n$kam nad n$j, za hrad-
by, dává tu#it dal#í nebezpe&í.
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P(íkladová anal!za – Kompozice

Spolu s vránami toti% za&nou p(ilétat za hradby 
opatství také ho(ící #ípy. V n$kolika krátk!ch záb$-
rech sledujeme let jednoho z nich. Nejprve letí stejn$ 
jako první vrána na vertikální ose uprost(ed. Jeho 
dráha (a kompozice v obraze) se za&ne m$nit – je 
p(ímkou z dolního levého rohu sm$rem k hornímu pra-
vému (tedy jako opat v p(edchozích záb$rech), pak ale 
zm$ní trasu p(esn$ v opa&né kompozici – z horního 
levého sm$rem k dolnímu pravému rohu, &ím% dává na 
v$domí, %e hrozí st(et s opatem.  Toho máme je#t$ 
#anci spat(it – zajímavá kompozice následujícího 
záb$ru, kdy v prvním plánu levou t(etinu vypl)uje k(í%  
a hluboko pod ním stojí opat . Zásah #ípu do t$la opa-
ta v!tvarn$ podtrhává kombinace barev – &erného #í-
pu (jako vrána), rudé siluety opata (bolest, krev) a bí-
lého pozadí (prázdnota, nicota). Opat v rámci kom-
pozice záb$ru stojí v levé &ásti obrazu, stejn$ jako 
p(edtím k(í%. Rozp(a%ené ruce opata na k(í% také 
odkazují.
Opat, le%ící na zemi, v dal#ím záb$ru ji% není siluetou. 
Bílá barva je z obrazu tak(ka vytla&ena #edí a &erno-
tou, &ervená pohlcuje v$%. Sv$tle bílé jsou pouze do-
padající sn$hové vlo&ky, ne nep(ipomínající k(í%.
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P(íkladová anal!za – Rámování

Ruka (r. J. Trnka, 1965)

Tvorba Ji(ího Trnky byla veskrze apolitická, jedinou v!jimku 
p(edstavuje jeho poslední "lm. Ruka je podobenstvím o moci,    
o totalitarismu a o zápasu um$lce s touto diktaturou. Trnka 
se tak se sv!mi diváky rozlou&il v!sostn$ osobní v!pov$dí         
o bojích, které musel on a dal#í tv'rci svád$t se Státem. Ten 
symbolizuje ve "lmu Ruka. A to, %e Ruka je n$&ím nep(i-
rozen!m, n$&ím, co by nem$lo do na#eho prostoru vstupovat, 
podtrhává fakt, %e zatímco ve "lmu vystupují loutky, Ruku 
hraje skute&ná lidská ruka – neanimovaná. 
Autorskou v!pov$. Trnka nevkládá pouze do samotného ná-
m$tu, rozli#ení lidské ruky a loutky, ale také do práce s obra-
zov!m rámem. 

Uvozující záb$r p(edstavuje prost(edí – byt um$lce. Orá-
mování tohoto prostoru vyvolává pocit, %e sledujeme divadlo – 
chybí zde &tvrtá st$na, proto%e bychom coby diváci z hledi#t$ 
do prost(edí, v n$m% se p(íb$h bude odehrávat, nevid$li. 

Asociace divadelních kulis odkazuje k úmyslu Ji(ího Trnky, a to 
p(edat pomocí alegorického p(íb$hu zprávu o sob$ samém. Ja-
ko by necht$l autor p(ímo za&ít vypráv$t p(íb$h, kter! by se 
mohl zdát reáln!m, jako by naopak cht$l poukázat, %e jde jen    
o "kci. Tím nám nep(ímo nazna&uje, jak &asto fungoval souboj   
s cenzurou – kritika moci byly ukryta v h(í&kách, jinotajích, 
symbolech a podobenstvích.
Jakmile se v rámci d$je poprvé objeví náznak n$jakého 
ohro%ení, nebezpe&í, vyu%ívá Trnka divadelnosti kulis a toho, %e 
netu#íme, co je za nimi. Kdy% hlavní hrdina sly#í zvuky a otev(e 
dve(e, aby nakoukl ven, vidíme jen a pouze tmu. Co se ukr!vá 
mimo obraz?

Ze tmy se pak n$kolikrát objeví ji% zmi)ovaná Ruka, symbol 
totality. Strach z ní je o to v$t#í, %e p(ichází odn$kud shora, 
netu#íme, jak p(esn$ je velká, proto%e vychází z rámu. Navíc 
um$lc'v byt – asociovan! jako malé jevi#t$ – se zdá b!t proti 
ní velmi k(ehk!.

Tajemnost prostoru mimo rám je v následujících 
záb$rech dopln$na o abstraktnost, zvlá#tní prá-
zdnotu, kdy je um$lec uzav(en do pta&í klícky. Z ní 
se rozhodne utéct a prchá neprostorem. 
Záv$r "lmu, v n$m% hrdina zahyne, sledujeme zno-
vu z pozice diváka, kdy se na jevi#ti odehrává ov$n-
&ení um$lce (ironick! odkaz na to, jak si stát pova-
%oval apolitického Trnky) a jeho umíst$ní do rakve. 
Ruce poté zatáhnou oponu – smute&ní závoj.
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MIZANSCÉNA
2kapitola



Mizanscéna 

Kontext slova

...inscenování akce, která se 
odehrává v konkrétním 
prost(edí a s p(ítomností 
konkrétních postav.

Na stránkách t$chto skript se postupn$ 
podíváme na jednotlivé prvky, které pod 
pojem mizanscéna (adíme. 

Základní kategorie jsou:

prost(edí – scéna – v!prava

kost!my, lí&ení

osv$tlení

chování postav

+e& bude o tom, 
jak obraz a "lm, je-
ho vyzn$ní, doká%e 
ovliv)ovat práce 
se sv$tly – a* u% 
jde o jejich zdroj, 
sm$r, nebo o vy-
u%ití r'zn!ch typ' 
stín'.

Termín mizanscéna na#el své 
rodi#t$ ve Francii (mise-en-
scene), v p(ekladu p(edstavoval 
inscenování akce. Pou%ívalo se 
jej pro ozna&ení re%ie (tenkrát 
je#t$ pouze ve vztahu k diva-
dlu). V 50. letech minulého sto-
letí díky p(edstavitel'm fran-
couzské "lmové nové vlny se 
p(eneslo ozna&ení i p(ímo na re-
%iséra. 

Mizanscéna je...

Zamyslete se ji% nyní nad tím, co si v#echno 
pod pojmem mizanscéna p(edstavíte – zkuste 
u ka%dé z kategorií navrhnout dal#í &len$ní.

K zamy#lení

Pod chováním postav si p(edstavíme ne-
jen vyu%ívání gest, mimiky &i práci s cel!m 
t$lem, ale také pohyb postav a jejich za-
sazení do prostoru. Animovan! "lm má 
mnoho speci"k, proto se zde budeme v$-
novat i postavám, které neztvár)ují "li-
dé", ale v$ci &i zví(ata.

Jak se zpívá, "#aty d$laj &lov$ka". Stejn$ 
tak d'le%ité jsou i pro charakterizaci "l-
mové postavy. Mohou odrá%et její posta-
vení, symbolizovat vnit(ní pohnutky, a ne-
musíme hovo(it pouze o oble&ení, ale také 
o lí&ení &i barv$ vlas'. 

Hned v úvodní &ásti této kapitoly se pozastavíme u pro-
storov!ch aspekt' mizanscény. Jakou funkci má barva, husto-
ta informací v obraze, co lze pova%ovat za jeho dominantu. D'-
le%ité budou zastávky u r'zn!ch typ' prost(edí a opomenuty 
nez'stanou ani rekvizity a kulisy.
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,asoprostorové aspekty mizanscény 

...uspo(ádání mizanscény, 
které z dvourozm$rného 
"lmového obrazu ohrani&e-
ného rámem vytvá(í v divá-
kovi subjektivní pocit roz-
m$ru t(etího. Krom$ v!#ky  
a délky tak pracují "lma(i       
i s hloubkou prostoru. 

Prostor je...

…znak tzv. &asoprostoro-
v!ch druh' um$ní, kam spa-
dá i "lm. Filmov! obraz toti% 
pracuje také s trváním, kte-
ré je pro vznik a ovliv)ování 
v!znam' velmi d'le%ité. Au-
tor kontrolou mizanscény 
hlídá také, co a jak dlouho 
budou diváci sledovat.

,as je...

Co v#e tvo(í prostor

Pro na#i pot(ebu posta&í, kdy% se budeme zab!vat tím, na& se primárn$ soust(edí 
divákova pozornost. Je to objekt, kter! se oproti statick!m objekt'm pohybuje. Stejn$ 
tak více pozornosti strhává sv$tl! objekt umíst$n! mezi tmav!mi, tak%e krom$ pohybu 
hovo(íme o barv$. 
Pro diváka v rámci prostoru sehrává d'le%itou roli také vyvá%enost obrazu – hovo(íme 
také n$kdy o tzv. hustot$. Má se divák soust(edit pouze na jeden nebo více objekt'? 
Obsahuje jich obraz p(esp(íli# (a pro&), nebo naopak vyu%ívá jen omezen! po&et? 
Pozornost p(i sledování obrazu ovliv)ují i rozm$ry objekt' a jejich vzájemné vztahy.

Citát

"Mizanscéna jako celek napomáhá komponovat záb$r         
v prostoru a &ase. Prost(edí, osv$tlení, kost!my a cho-
vání "gur vzájemn$ spolup'sobí, aby utvo(ily schémata 
pop(edí a pozadí, linie a tvaru, sv$tla a tmy i pohybu. Tato 
schémata p(edstavují sjednocené systémy, které se 
rozvíjejí, a nejen%e vedou na#i pozornost záb$r od záb$ru, 
ale také napomáhají vytvo(it celkovou formu "lmu." (D. 
Bordwell, K. Thompson)

Najd$te ukázku, na ní% byste ostatním vysv$tlili 
divákovo vnímání "lmového &asu. Vybírejte 
ideáln$ takovou, kde si u vás –  divák' – tok &asu 
vy%ádal pozornost. 

Úkol
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Prostorové aspekty – Dominanta

Co vede autora, aby v rámci obrazu pracoval        
s dominantním objektem? P(i jak!ch situacích 
se naopak m'%e hodit, kdy% v mizanscén$ 
taková dominanta úmysln$ schází?

Otázka

Dominantou v mizanscén$ rozumíme objekt, kter! na sebe strhává na#i 
pozornost – lze jej pova%ovat tedy za ten nejv!razn$j#í v obraze. Jak ukazuje 
lev! obrázek, zde dominantu p(edstavuje hladov! vlk. Auto(i umn$ pracují              
i s kompozicí, kdy pravou t(etinu obrazu tvo(í strom, ve druhém plánu je hlava 
vlka a ve t(etím tvo(í pozadí p(edev#ím jen nebe, které i svojí barevností 
umoc)uje dominantu obrazu – a tedy postavu zlého vlka.

Three Li0le Pigs  ( r. B. Gile0, 1933) The Grasshopper And The Ants  ( r. J. Wilfred, 1934)

Snímek z jiného "lmu z dílny Walta Disneyho naopak ukazuje p(ípad, kdy v mizan-
scén$ schází dominantní prvek. Jako diváci st$%í m'%eme p(i prvním pohledu na 
obraz najít st$%ejní objekt – místo toho budou na#e o&i t$kat z objektu na 
objekt. 
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Prostorové aspekty – Pohyb

Typick!m p(íkladem, kdy na sebe strhává pozornost v rámci mizanscény objekt 
pohybující se mezi objekty statick!mi, je nap(íklad pohyb postavy kolem ne%i-
v!ch p(edm$t'. Obrázek ukazuje moment, kdy se zamy#len! krtek stává sta-
tick!m objektem, zatímco krysa (vyu%ívá krtkovy nehybnosti) je v pohybu. Divák 
up(e pozornost na krysu, proto%e je zv$dav!, co za akci provede. Sou&asn$ zde 
ale vzniká nap$tí druhé – probere se krtek ze svého zamy#lení a jak bude vypa-
dat jeho reakce? Z toho vypl!vá, %e ne nutn$ musí pohybující objekt divákovu po-
zornost neustále udr%ovat. 

The Wind in the Willows ( r. J. Driver, 1983)
Turok: Son of Stone ( r. C. Geda, 2008)

Nap$tí nevzniká pouze konfrontací statíckého a rozpohybovaného objektu, ale také dvou (&i více) 
objekt' v pohybu. Ostatn$, st$%í bychom si mohli p(edstavit ak&ní scény bez práv$ této kon-
frontace. Snímek z "lmu Turok ukazuje, jak s ní lze pracovat. V p(edním plánu sledujeme pohyb hlavní-
ho hrdiny, pohyb je klidn! (zdání, %e je ji% dobojováno), zatímco v zadním plánu – kter! vidíme pouze 
my, diváci, nikoliv postava – p(ilétají dal#í je#t$(i (p(íprava k boji).

Objekty statické a v pohybu v jednom obraze, 
stejn$ tak n$kolik pohybujících se objekt' 
nemusí nutn$ vyvolávat nap$tí, ale také jiné 
emoce. Které? O jaké situace by #lo?

Otázka
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Prostorové aspekty – Barva

Divákova pozornost je sm$rována na barevn! objekt – takto m'%e b!t umíst$n  
i v zadním plánu, ani% by se v p(epln$ném obraze ztratil.

Girls` Night Out ( r. J. Quinn, 1987) Franz Kafka ( r. P. Dumala, 1991)

Obecn$ se pova%uje vhodné zd'raznit objekty tím, %e budou sv$tlej#í ne% 
ostatní – takto pracoval i Piotr Dumala p(i v!tvarn!ch návrzích a následné 
realizaci svého "lmu inspirovaného Franzem Kafkou. 

Vra*te se k podkapitolám o barvách a k tzv. 
psychologii barev. Jak byste ji aplikovali na 
práci v rámci mizanscény – kdy% budete chtít 
r'zn!m zp'sobem pracovat s diváckou pozor-
ností?

K zamy#lení
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Prostorové aspekty – Hustota

Hustota mizanscény se odvozuje od mno%ství podn$t'/infor-
mací, které se v obraze nacházejí. V p(ípad$ obrázku naho(e ho-
vo(íme o malé hustot$, zatímco snímek z "lmu The Tale of How po 
celou dobu svého trvání diváka a% zahlcuje vjemy a informacemi.

The Hill Farm ( r. M. Baker, 1989)

The Tale of How ( r. The Blackheart Gang, 2007)

Najd$te ukázky, které mají v rámci mizanscény od-
li#nou hustotu.Úkol

55



Prost(edí 

Filmové um$ní má tu vlastnost, %e m'%e vy-
práv"t, ani% by k tomu nutn$ pot(ebovala po-
stavy (co% by se kup(íkladu na divadelním je-
vi#ti dost dob(e nedalo praktikovat). Animo-
van! "lm není v!jimkou, ba naopak – existují 
snímky, které vyu%ívají pro sd$lení informací 
opravdu jen obrazy prost(edí – hrající mizan-
scény, v ní% se nepohybují %ádné postavy. 
Prost(edí, také ozna&ované jako v!prava, 
proto nemusí mít pouze funkci oby&ejné ku-
lisy.

V!znamnost prost(edí

Vent ( r. E. van Schaaik, 2004)

Prost(edí v!razn!m zp'sobem ovliv)uje chování postav, zasahuje do d$je, se-
hrává funkci, která m'%e dát klí& k intepretaci… Nizozemsk! snímek Vent, jak 
napovídá název, vyu%ívá v$tru k tomu, aby znep(íjem)oval lidskému hrdinovi %i-
vot, a de facto vytvá(el i zápletku "lmu. 
V#imn$te si kompozice, kdy na prost(edí klade autor d'raz u% jen tím, %e nebi 
v$nuje v$t#inu obrazu. ,lov$k je místo toho jen malou siluetou pohybující se po 
rámu obrazu.

Quest ( r. T. Montgomery, 1996)

Krátkometrá%ní Quest nabízí dal#í 
p(íklad kreativního vyu%ití prost(edí. 
Paná&ek z písku pot(ebuje vodu, aby 
zcela nevyschnul a nerozpadl se. 
Hledá ji  v krajin$, ale kdy% u% je na 
blízku, propadne se "o úrove) ní%e" do 
jiného prost(edí, které je sv!m 
charakterem je#t$ více nep(átelské 
pro p(e%ití.

Najd$te dal#í p(íklady, v nich% prost(edí v!razn!m 
zp'sobem zasahuje do d$je. A alespo) jeden p(íklad, 
kdy si myslíte, %e naopak prost(edí má opravdu 
spí#e jen funkci kulisy

Úkol
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Prost(edí – Existující místo

Kuky se vrací ( r. J. Sv$rák, 2010) Na p'd$ ( r. J. Barta, 2009)

Franz Kafka ( r. P. Dumala, 1991)

Hran! "lm umo%)uje tv'rc'm, aby p(i v!b$ru lokalit vyu%ívali skute&ná místa      
a ta dle pot(eby uzp'sobovala natá&ení. V animovaném "lmu je toto mnohem 
slo%it$j#í, nicmén$ i se zasazením animovan!ch postav do reálného a exi-
stujícího místa se setkáme. A* u% jde o kombinovan! "lm, kdy nap(íklad 
kreslené postavi&ky hrají s lidsk!mi herci, nebo o loutkové "lmy, v nich% jsou 
loutky vsazené do skute&ného prost(edí. 

Kuky se vrací není animovan!m "lmem v pravém slova smyslu ("gurky ovládají 
vodi&i pomocí drátk'), ale mohli bychom na n$m ukázat, jak vypadá funk&ní vyu-
%ití loutky a reálné krajiny. Kdyby Jan Sv$rák zvolil klasick! zp'sob vedení lout-
ky (snímání po okénku), musel by prost(edí vytvo(it um$le. Takto ve "lmu hrají    
i %ivá zví(ata, lze pracovat se slune&ními paprsky apod.

Ji(í Barta v loutkovém "lmu Na p(d" vyu%il prost(edí p'dy, kterou ze svého d$t-
ství mnozí diváci dob(e znají. Pracoval s reáln!mi objekty, ale vzhledem k po-
okénkovému snímání musel ji% prost(edí více stylizovat.

Dal#í kategorii p(edstavují snahy o naanimovavání takov!ch míst, která jsou 
v$rohodná a vycházejí z reality – jako nap(íklad Praha ve "lmu Franz Kafka. 
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Prost(edí – Um$lé místo

T.R.A.N.S.I.T. ( r. P. Kroon, 1998)

Atraksion ( r. R. Servais, 2001) What`s Opera, Doc ( r. Ch. Jones, 1957)

V rámci hraného "lmu se za um"lé místo pova%uje scéna vytvo(ená v um$l!ch 
podmínkách, nap(íklad ve "lmovém ateliéru. V kontextu animovaného "lmu se 
budeme o um"lém míst" bavit tehdy, kdy% mizanscéna nemá s reáln!m pro-
st(edím nic spole&ného. 
Film T.R.A.N.S.I.T.  st(ídá destinace, v nich% se d$j odehrává, poka%dé sice odka-
zuje ke konkrétní zemi, vyu%ívá reáln!ch prvk', ale stylizuje je – typem kresby, 
barvou.
Raul Servais vytvá(í zcela um$lé, "k&ní prost(edí a Chuck Jones ve své slavné 
grotesce nachází inspiraci v operních kulisách, které hyperbolizuje a kombinuje  
s abstraktní malbou.

Kdy byste volili reálné a kdy um$lé prost(edí? 
Jak lze to skute&né stylizovat a jak vnést do 
um$lého prvky reality?

K zamy#lení
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Prost(edí – Rekvizity

Tsumiki no ie ( r. K. Kato, 2008)
Skhizein ( r. J. Clapin, 2008)

Apel  (r.R. Czekala, 1971)

V$c, která sehraje v d$ji n$jakou roli, naz!váme rekvizitou. M'%e b!t libovoln$ 
velká, m'%e se ve "lmu objevit jednou &i opakovan$, strhnout na sebe po-
zornost, nebo b!t jen pro ty vnímavé. Má mnoho funkcí, nap(íklad m'%e dokre-
slovat charakter postavy, zauzlit d$j, p(edznamenat blí%ící se nebezpe&í, napo-
moci ke komunikaci mezi postavami, dokonce na ní m'%e stát celá zápletka (ku-
p(íkladu v Pánovi prsten(). Obrázek z Tsumikl no ie vyu%ívá fotogra"e k tomu, aby 
ve zkratce uvedl diváka do %ivota úst(edních hrdin'.

V Clapinov$ Skhizeinu trpí postava tím, %e se jeho fyzická schránka posunula od 
jeho Já. Kon2ikt pochopiteln$ umoc)uje tv'rce tím, %e se musí hrdina pot!kat  
s u%itím mnoha rekvizit.

Rekvizita m'%e p(iná#et smrt a m'%e b!t také symbolem. V p(ípad$ Apelu je ku-
lomet nositelem hr'zy a nelidskosti. Na snímku vidíme pouze odlesky hlavn$ p(i 
palb$.

Objekty statické a v pohybu v jednom 
obraze, stejn$ tak n$kolik pohybujících se 
objekt' nemusí nutn$ vyvolávat nap$tí, 
ale také jiné emoce. Které? O jaké situace 
by #lo?

Otázka
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Prost(edí – Kulisy

What`s Opera, Doc ( r. Ch. Jones, 1957)

Fantastick! pan Li#ák  (r. W. Anderson, 2009) Skhizein ( r. J. Clapin, 2008)

Kulisy, ostatn$ jako celé prost(edí, mohou b!t r'znou m$rou stylizované. A jako i ostatní 
prvky mizanscény, i kulisy mohou mít více funkcí. V$t#inou si s tímto pojmem spojíme 
ur&itou stati&nost, nev!raznost a pouze dopl)kovou funkci. Na druhé stran$ je spousta 
p(ípad', kdy kulisy bu.to nep(ímo nebo p(ímo dopl)ují informace v obraze, vyvolávají v nás 
n$jaké emoce nebo dokreslují charakter postav &i místa.

Chuck Jones (obrázek naho(e vlevo) pracuje ve své grotesce s divadelními kulisami, 
zasazen!mi do krajiny. Hyperbolizuje je a stylizuje.

Ve scén$ z Fantastického pana Li!áka kulisy sehrávají spí#e pasivní roli, nicmén$ p(ená#ejí 
informaci o tom, %e hrdinové "lmu, kte(í se práv$ prokopali do supermarketu, nebudou 
muset dlouho a dlouho (e#it, kde si obstarat potravu.

Hrdina z "lmu Skhizein  byl nucen kv'li poru#e (jeho t$lo a jeho du#e jsou od sebe odd$lené) 
vytvo(it duplikáty v$cí a nábytku, které doma má. Kulisy v tomto snímku jsou tedy jakoby 
reálné a "k&ní. V#imnout si ale m'%eme také toho, %e &as od &asu se celé prost(edí 
zobrazí jako by #lo o divadelní scénu, pop(. kulisy v ateliéru.
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Prost(edí – Barevnost

L`homme aux bras ballants ( r. L. Gorgiard, 1997)

L`homme aux bras ballants ( r. L. Gorgiard, 1997)

Idioti a and$lé ( r. B. Plympton, 2008)

O barv$ byla (e& ji% p(i obrazové kompozici, v rámci prost(edí budeme o ba-
revnosti hovo(it, kdy% se jednotlivé &ásti obrazu od sebe barevn$ li#í. M'%e jít   
o konfrontaci sv$tlé a tmavé, jak ukazuje obrázek vlevo naho(e. V Idiotech a an-
d"lech dochází ke kombinaci tmav!ch a ponur!ch odstín' hn$di a #edi, díky nim% 
na sebe upoutá pozornost mal!, sv$tle zbarven! mot!l.
Vyvá%enost a harmonie barev také nese svoji funkci, po bou(i, kterou mal! 
hrdina pro%il, p(ichází poklidná noc – symbolizovaná jemn!mi vlnkami na hladin$, 
kompozi&n$ centralizovan!m mrakem a v zadním plánu s nebem poset!m 
hv$zdami.

Najd$te dal#í p(íklady, v nich% au-
tor v rámci prost(edí kreativn$ 
vyu%íval barev

Úkol
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Kost!my, lí&ení 

Kdy% se (eknou pojmy ko-
st!my a lí&ení, vybavíme si di-
vadlo nebo hran! "lm. Co ale    
v p(ípad$ "lmu animovaného? 
A&koliv i zde dochází ke sku-
te&nému lí&ení a oblékání do 
kost!m' (a to u loutek), v p(í-
pad$ ostatních technik nám 
m'%e p( ipadat pou% ívání 
t$chto termín' pon$kud 
zvlá#tní. 
P(esto v#ak v#echny, i ty kre-
slené, postavy mají n$jaké 
oble&ení a r'znou míru lí&ení – 
animátor a v!tvarník s posta-
vami toti% pracuje stejn$ tak, 
jako by to byli lidé. 

Speci"kum animace Kost!my, lí&ení – Období

Princ Egyptsk! ( r. S. Wells, 1998)

Ghost in the Shell ( r. M. Oshii, 1995)

Prvním z kritérií, které ur&ují, jaké oble-
&ení/kost!m postava bude na sob$ mít, 
p(edstavuje období, v n$m% se p(íb$h ode-
hrává. Tv'rci mají pochopiteln$ volnost, 
nicmén$ p(i v!b$ru historické látky se 
v$t#inou sna%í vycházet z tehdej#ích vzo-
r' a módy. 
Princ Egypstk& je p(íkladem, kdy #lo tv'r-
c'm práv$ o historickou v$rohodnost.
To "lmy odehrávající se v budoucnosti mají 
v podstat$ naprostou svobodu – futuri-
stická mizanscéna (rekvizity, kulisy, oble-
&ení…) m'%e mít nespo&et podob. Neb!vá 
ale neobvyklé, kdy% autor navrhne oble&ení 
pro postavy tak, aby bylo co nejv$rn$j#í 
na#í sou&asnosti. (Nap(íklad Ghost in the 
Shell). N$kdy dokonce stylizuje kost!my 
natolik, %e kombinuje budoucnost s historií, 
&asto takovému stylu (íkáme retro futu-
ristick!. 

Najd$te p(íklady 
snímk', ve kter!ch 
autor neprojevil 
snahu  o historic-
kou v$rnost.

Úkol
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Kost!my, lí&ení – Spole&enská t(ída

Kozí p(íb$h – Pov$sti staré Prahy  (r. J. Tománek, 2008)

Císa('v slavík  (r. J. Trnka, 1948) Simpsonovi (M. Groening)

Lidská spole&nost b!vá rozd$lena do vrstev, resp. t(íd. Základní rozd$lení by-
chom mohli postavit na vrstv$ bohaté/vládnoucí/aristokratické, na vrstv$, kte-
rá se nachází p(esn$ na opa&ném konci – bude sem pat(it "chudina"/poddaní. 
N$kde uprost(ed stojí st(ední vrstva.
Kozí p#íb"h mimo jiné konfrontuje %ebráky s luxusem obklopen!mi zástupci 
m$stské rady a kn$%ími. 
Trnk'v Císa#(v slavík se tematicky v$nuje panovníkovi v orientální zemi.
V americk!ch seriálech bylo tradicí se v$novat st(ední vrstv$, pak ale p(i#li 
alternativy, v jejich% centru stála tzv. d$lnická rodina. Proslavili se tím 
Flintstoneovi a o t(icet let pozd$ji dal#í animovan! sitcom – Simpsonovi. U nich se 
navíc %ánrovost zd'raz)uje nem$nností oble&ení (pokud nejde o p(evleky).
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Kost!my, lí&ení – Pohlaví

Bob`s Birthday (r. D Fine, 1995)

Karl a Marilyn (r. P Pärn, 2003)

/enské a mu%ské postavy se co do lí&ení i kost!m' pochopiteln$ budou li#it, 
nicmén$ i zde platí, %e v%dy zále%í nejen na charakteru postavy, ale i na konkrétní 
zápletce a motivaci. V neposlední (ad$ na tom, do jaké míry chce autor mást 
diváky &i vyu%ít svoji tv'r&í volnost.
Estonsk! animátor Priit Pärn je pov$stn! tím, %e podtrhává %enské tvary, od 
toho se odvíjí i jejich kost!my. Mnohdy nejde dokonce ani o skute&né oble&ení 
imitující látku. Jak ukazuje obrázek z "lmu Karl a Marilyn, obléká Priit Pärn 
%enskou hrdinku pouze do "barvy", z látky zde má b!t pouze mali&ká zást$ra.

Na festivalu v Annecy úsp$#n! "lm Bob`s Birthday je postaven p(ímo na 
(ne)oble&ení hlavního hrdiny. Pojednává zde mimo jiné i o spole&ensk!ch kon-
vencích, ur&it!ch normách v oblékání, na to, jak je poru#ujeme doma v soukromí   
a jaké potí%e/trapasy z toho mohou vzejít.

Zamyslete se nad spole&ensk!mi normami, eti-
kekou, a to ve vztahu k oblékání a lí&ení. Jak!mi 
pravidly se nap(íklad musíme (ídit?

K zamy#lení

Najd$te p(íklady, kdy v animovaném "lmu 
nevystupují lidské postavy, ale v$ci &i zví(ata, 
p(esto jsou dodr%ovány konvence lidské 
spole&nosti.

Úkol
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Kost!my, lí&ení – V$k

Ú%as)ákovi (r. B Bird, 2004)

The Old Man and the Sea (r. A Petrov, 1999)

V$k v!razn!m zp'sobem ovliv)uje, jaké #aty na sob$ postavy budou mít. Stejn$ 
tak se promítá do jejich "vizá%e". Film Ú%as)ákovi vypráví o rodin$, jednotlivé 
hrdiny si v#ak spojujeme s jejich super–kost!my, které mají jednotn! vizuální 
styl. Na obrázku nicmén$ vidíme nejmlad#ího &lena rodiny - Jack Jacka v du-
pa&kách (ve "lmu p(ednostn$ jen v plenkách), jak se s ním mazlí jeho otec, 
oble&en! v poloko#ili.

V obrázku dole vidíme starce na lo.ce, jeho oble&ení koresponduje nejen s rolí, 
kterou zastává (rybá(), spole&ensk!m postavením (ni%#í t(ída), ale také s v$-
kem.

Zamyslete se nad tím, jak se li#í styl oblékání     
a lí&ení u r'zn!ch v$kov!ch kategorií. K zamy#lení

Vyhledejte p(íklady, na nich% byste demon-
strovali v!jimky – %e jsou postavy na sv'j v$k 
oble&eny nepat(i&n$ nebo nezvykle.

Úkol
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Kost!my, lí&ení – Postava

Karl a Marilyn (r. P Pärn, 2003)

Ryan (r. Ch. Landreth, 2004)

Dva mrazíci (r. J. Trnka, 1954)

Oble&ení se p(izp'sobuje tvar'm postavy, n$kdy ji ale doká%e formovat. Jak 
ukazuje snímek z "lmu Priita Pärna, kulturistickou, ale mr#tnou postavu Karla 
Marxe zv!raz)uje nevelké spodní prádlo s tyg(ím vzorem.

Kritika "p(e%ranosti" ve Dvou mrazících spo&ívá i v marné snaze jednoho z mrazík' 
nachladit #lachovitého (a jen s oby&ejn!m oble&ením) mu%e, kter! se ale zah(ívá 
prací. To obtloustl! zbohatlík se veze, má ko%ich, &epici, #átek, také rukavice, 
p(esto mu z'stane zima.

Svérázn! portrét um$lce Ryana Larkina jej zobrazuje jako osobnost na pokraji 
propasti – #lachovité t$lo zd'raz)uje i oble&ením, plandav!m trikem a ko#ilí.
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Kost!my, lí&ení – Charakter

Akira (r. K. Otomo, 1988)

Kirikou (r. M. ocelot, 1998) Kozí p(íb$h – Pov$sti staré Prahy  (r. J. Tománek, 2008)

Iluzionista  (r. S. Chomet, 2010)

Kost!my a lí&ení velkou m$rou vypovídají nejen o spole&enském postavení, v$ku a pochopiteln$ i pohlaví postavy, ale mnohdy odrá%í i jejich charakter. Kost!my mohou pravé Já skr!vat, nebo 
prozrazovat o postav$ to, co by nám muselo b!t sd$leno jin!m zp'sobem. Hrdina v Iluzionistovi  je tich!, nenápadn! pán v postar#ích letech, skromn! a stejn$ tak vypadá i jeho oblek. ,asto navíc nosí 
klobouk, aby mohl kolemjdoucí zdvo(ile pozdravit. To hrdina ve "lmu Akira symbolizuje revoltu a sílu jednotlivce. Na obrázku vidíme jeho oble&ení, které barevn$ koresponduje s motocyklem.
,arod$jnice v d$tském "lmu Kirikou je o#acena pouze do #perk', zlat!ch a bly#tících se, aby zd'raznili tmavou k'%i a byly také v kontrastu s &ern!mi vlasy. 
Zm$na vizá%e, v&etn$ kost!mu, u Mat$je v Kozím p#íb"hu odrá%í jeho vnit(ní prom$nu z dobrého na zlého &lov$ka. Tv'rci vyu%ili r'zn!ch osv$d&en!ch prvk' – obo&í narostlé #ikmo vzh'ru, ost(e 
st(i%enou a dlouhou bradku, podbarvené o&i, vzne#en!, ale tmav!, kabát, zlat! (et$z na krku. 
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Kost!my, lí&ení – Funkce

Pérák a SS  (r. J. Brde&ka, J. Trnka 1946)

Ratatouille  (r. B. Bird 2007)
Ú%as)ákovi  (r. B. Bird 2004)

Funkce, jakou v p(íb$hu postava má, m'%e ovlivnit i její oble&ení a lí&ení. Nemusí 
nutn$ ale jít o funkci pro dan! d$j, ale také o funkci, kterou zastává ve spo-
le&nosti. Jako nap(íklad kucha(i v Ratatouille. Vysok! klobou sehraje d'le%itou 
roli pro skr!vání Remyho, krysy, která "ovládá" mladého kucha(e taháním za 
vlasy.
Zvlá#tní kategorií ur&it$ budou tvo(it superhrdinové, kdy jejich kost!my p(ed-
stavují ur&itou vizitku a také nazna&ují, jaké asi schopnosti by takov! hrdina 
mohl mít. Ú%as)ákovi vypráví o (ad$ superhrdin', v!b$ru kost!m' se zde tv'rci     
i p(ímo v$nují (návrhá(ka Edna) a poukazují, jak nevhodn! m'%e b!t voln! plá#*, 
kter! sice dob(e vypadá, ale &asto stál u konce superhrdin'.
Zajímav!m p(ísp$vkem do této kategorie je "lm od Ji(ího Trnky a Ji(ího Brde&ky, 
kte(í do role superhrdiny pasovali kominíka – ten si sundal tmavou pono%ku a na-
táhl p(es hlavu, k chodidl'm p(id$lal dv$ péra a tím docílil sv!ch "super scho-
pností". Zvlá#tní je, %e vidíme pouze jedno oko, nikoliv dv$, postava tak pozb!vá 
oby&ejnosti/realisti&nosti a m'%eme ji snadn$ji vnímat jako "nadpozemského 
hrdinu".
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Kost!my, lí&ení – P(íslu#enství

Atraksion ( r. R. Servais, 2001)

Rekvizity &as od &asu b!vají s postavou natolik spjaty (pop(. s jeho kost!mem), 
%e je vnímáme jako jeden celek. Z hraného "lmu si takto m'%eme vybavit nap(í-
klad Chaplinova Tuláka, resp. jeho h'lku. 
Pruhovan! kost!m lidí ve "lmu Atraksion dopl)ují na (et$zech zav$#ené t$%ké 
koule.

Pouva%ujte nad spojitostí dopl)k', které si lidé 
berou v závislosti na oble&ení. Co v#echno m'%e 
b!t "klí&em" p(i v!b$ru?

K zamy#lení

Najd$te dal#í dva p(íklady, kdy mají postavy p(i 
sob$ v$c &i v$ci, které lze pova%ovat za sou&ást 
jejich kost!m', pop(ípad$ p(ímo osobnosti.

Úkol
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Osv$tlení

U hraného "lmu si pod osv$tlením v rámci mizanscény 
p(edstavíme práci kameramana, kter! se stará o to, aby 
um$lé &i reálné sv$tlo nejen umo%)ovalo kvalitní obra-
zov! v!stup, ale také aby hrálo svoji "roli" – osv$tlení 
toti% m'%e v!znamn!m zp'sobem m$nit vyzn$ní nejen 
daného obrazu, ale celé scény.
Zatímco v hraném "lmu tak pracují kameramani se sku-
te&n!mi lampami, sv$tly, zá(ivkami atp., u animovaného 
"lmu m'%e mít tato práce r'zné podoby.  Zm$na svícení 
m'%e spo&ívat "pouze" v tom, jak v!tvarník a animátor 
sv$tlo a jeho proud$ní nakreslí. P(i vyu%ití multiplánové 
kamery, kdy je n$kolik fólií nad sebou, lze vyu%ít reáln!ch 
sv$teln!ch lamp a sm$(ovat je mezi skly (na nich% fólie 
jsou) podle pot(eby.
U 3D animace – loutkové animace, animování s r'zn!mi 
materiály jako je hlína, písek atd. – se takté% pracuje se 
skute&n!mi sv$tly. U po&íta&ové animace jsou sv$tla 
pouze virtuální, by* se s nimi zachází obdobn!m zp'-
sobem, jako p(i natá&ení hraného "lmu.

Speci"kum animace Co sv$tlo umí

Mizanscéna svoji d'le%itost (a "lmová (e& svoji 
speci"&nost) nemálo staví práv$ na zp'sobu osv$tlení. 
To, jak!m zp'sobem jsou objekty v mizanscén$ 
(ne)osv$tlené, ovliv)uje diváckou pozornost. Stejn$ tak 
r'zné zm$ny v osv$tlení, zvlá#t$ pak p(i zm$nách 
kontrastních, mohou divákovu pozornost aktivovat.

Vnímáte – a jak!m zp'sobem – sv$tlo kolem se-
be? V#ímáte si osv$tlení v místnostech, poci-
*ujete krom$ praktické funkce sv$tla kolem se-
be také jeho estetickou funkci?

K zamy#lení

D(íve, ne% budete &íst dále, zamyslete se nad 
tím, &eho v#eho si p(i analyzování animovaného 
"lmu budeme v rámci osv$tlení v#ímat.

Otázka

Jaké dal#í rozdíly a jaké dal#í spole&né postupy 
u práce se sv$tlem vás napadnou p(i porovnání 
hraného a animovaného "lmu?

Otázka
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Osv$tlení – Stíny

Doprovodn! stínA

Arka  (r. G. Jonkajtys, 2007)Mary a Max (r. A. Elliot, 2009)

Pokud stín ur&itého objektu brání sv$teln!m zdroj'm, aby stejnou m$rou osv$tlovaly 
n$které zbylé &ásti tohoto objektu, mluvíme o doprovodném stínu. ,asto doprovodn! stín 
vzniká nap(íklad na tvá(i postav (jak ukazuje snímek z Mary a Max). Obrázek z polského "lmu 
Arka u% je slo%it$j#í p(íklad – doprovodn!ch stín' je zde celá (ada, ka%d! objekt v obraze 
toti% takov! stín má. Navíc dochází i ke kombinaci doprovodného a vrhaného stínu. Jaké mohou mít doprovodné stíny (ne)v!hody?

Otázka
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Osv$tlení – Stíny

Vr%en! stínB

L`homme aux bras ballants ( r. L. Gorgiard, 1997)

The Sandman  (r. P. Berry, 1993)

Ve srovnání s doprovodn!m stínem p(estavuje stín vr%en! sv!m zp'sobem samostatn! objekt – 
by* nehmotn!. Ideální vyu%ití vr%ené stíny nacházejí v hororovém %ánru, jak ukazuje snímek z "lmu 
The Sandman , kter! odkazuje ke slavné scén$ z n$mého zpracování Draculy, Nosferata. 

Horní dvojice obrázk' dokazuje, %e práce s vr%en!mi stíny m'%e b!t mnohdy velmi kreativní, m$nit 
v!znamy, transformovat objekty, p(etvá(et realitu. Gorglard svého hrdinu úmysln$ ukazuje jen    
v americkém záb$ru &i polodetailu, aby vr%en! stín vzbuzoval v$t#í p(ekvapení a divák si dom!#lel, 
zda dochází k takové zm$n$ i u reálného objektu  (a jak vypadá).

V jak!ch p(ípadech byste vyu%ili vr%eného stínu? 
Otázka
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Osv$tlení – kvalita sv$tla

M$kké sv$tloA

Tvrdé sv$tloB

Ratatouille  (r. B. Bird 2007)

Renesance  (r. Ch. Volckman 2006)

M$kké sv$tlo vytvá(í rozpt!lené osv$tlení. Pro jeho docílení musíme pracovat se 
slab#ími zdroji sv$tla &i zm$k&ujícími "ltry, nebo – p(i kreslené animaci – navozo-
vat pocit jejich u%ití. 
M$kké sv$tlo bylo velmi populární v dob$ klasického Hollywoodu, zvlá#t$ u komedií 
a romantick!ch scén. Na tuto dobu odkazuje sv!m stylem svícení Brad Bird s "l-
mem Ratatouille. 

Tvrdé sv$tlo je mnohem intenzivn$j#í, proto i p(echody mezi nasvícenou a ne-
nasvícenou &ástí scény jsou mnohem znateln$j#í. 
Vyu%ívá se v dramatick!ch momentech, v %ánrech jako je horor, thriller &i krimi,      
v no&ních a tmav!ch scénách.

Jaké emoce m'%e vzbuzovat u%ití tvrdého sv$t-
la?Otázka

Jak na vás p'sobí m$kké sv$tlo?
K zamy#lení
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Osv$tlení – sm$r a zdroj sv$tla

bo&ní sv$tloB&elní sv$tloA

Potla&uje stíny, p(i tvrdém sv$tle m'%e docházet a% k eliminaci obrys'. Taková 
postava – jako ve "lmu Renesance  – p'sobí, mo%ná paradoxn$, tajemn$, mysticky. 
S v!razn!m &elním sv$tlem se nesetkáváme tak &asto, p(ípady, kdy tomu tak je, se ob-
vykle pojí s p(ím!m zdrojem sv$tla, jen% se nachází p(ímo na scén$, v d$ji.

Na rozdíl od &elního dob(e modeluje stíny. Nemusí nutn$ sehrávat 
n$jakou roli, n$kdy ale zvy#uje tajemnost postavy – nevidíme zcela její 
tvá(.

Renesance  (r. Ch. Volckman 2006)

The Sandman  (r. P. Berry, 1993)

zadní sv$tloC

Renesance  (r. Ch. Volckman 2006)

Zadní sv$tlo osv$tluje siluetu po-
stavy, odd$luje ji od pozadí. Do 
tvá(e postavy nevidíme a je pro 
nás tak je#t$ tajemn$j#í.
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Osv$tlení – sm$r a zdroj sv$tla

spodní sv$tloD vrchní sv$tloE

Vhodné pro zesílení dramatického efektu. U%ívá se hojn$ v hororovém %ánru. 
Snímek z "lmu Beowulf je kombinací spodního a bo&ního sv$tla.

V$t#inou jen dopl)uje jiné zdroje sv$tla. M'%e jít o lustry, pouli&ní lampu, slunce/
m$síc.

Beowulf  (r. R. Zemeckis, 2007)

Chahut  (r. G. Cuvelier, 2005)

Najd$te ke ka%dému typu (&elní, bo&ní, zadní, 
spodní, vrchní) alespo) dva p(íklady a pouva%uj-
te nad tím, z jakého d'vodu tento sm$r sv$tla 
auto(i zvolili a jak sv$tlo ovliv)uje charakter 
scény.

Úkol
Zdroje sv$tla

Nejen sm$r, ale také typ zdroje sv$tla ovliv)uje obraz. Základní rozd$lení na 
hlavní a dopl)kové sv$tlo odkazuje na jejich intenzitu a funkci. Hlavní zdroj 
sv$tla, bez u%ití dopl)kového, pou%ijeme zejména p(i sm$ru zespodu, shora   
a zezadu. Díky tomu mohou vyniknout obrysy a b!t kontrastn$j#í p(echody 
mezi osv$tlenou a neosv$tlenou &ástí objektu &i mizanscény. Takové sv$tlo 
je tedy tvrdé.
Dopl)kové sv$tlo vyu%ijeme tehdy, pokud chceme docílit m$kkého osv$tlení. 
V Hollywoodu je pravidlem, %e se pracuje minimáln$ se t(emi zdroji sv$tla.
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Chování postav

Budeme-li se zab!vat chováním postav, je pot(eba se 
vzdát úvah nad tím, do jaké míry se herci sv!ch rolí 
zhostili, jak jejich v!b$r a dosavadní zku#enosti ovlivnily 
samotné postavy. V animovaném "lmu herectví spo&ívá 
v rukou animátor', resp. re%iséra. M'%e si vytvo(it 
ideálního herce, kter! neodmlouvá a d$lá p(esn$ to, co se 
po n$m %ádá. Na druhou stranu ale nem'%e taková 
"gurka vnést do díla sv'j vlastní potenciál, dodat 
n$jakou hodnotu navíc. (O improvizaci ani nemluv$.) 
P(i anal!ze chování postav nás tedy budou zajímat 
postavy jako takové – jejich mimika, gesta, pohyb. A pro-
to%e jsme v animovaném "lmu, kde je v#echno mo%né, 
nebude (e& pouze o lidech, ale také zví(atech a v$cech. 

Speci"kum animace

Zamyslete se nad tím, v &em 
se li#í, ale co mají také spo-
le&ného auto(i p(i práci se 
%iv!m hercem a tv'rci p(i 
tvorb$ animovaného "lmu.

K zamy#lení

Chování postav – V$ci 

Nápodoba realityA

StylizaceB

Toy Story 3: P(íb$h hra&ek  (r. L. Unkrich, 2010)

Auta  (r. J Lasseter, 2006)

V animovaném "lmu mohou hrát 
v$ci sami za sebe, jak dokládá na-
p(íklad trilogie P#íb"h hra$ek. Jed-
notliví hrdinové jsou v podstat$ 
rozpohybované reálné hra&ky.         
K dal#í stylizaci zde nedochází.

Druh!m zp'sobem, jak odehrát 
"lm s v$cmi coby postavami p(í-
b$hu, je v!razn$ je stylizovat, p(i-
dat prvky, které je polid#*ují, díky 
nim% vnímáme jejich emoce a doká-
%eme &íst povahové rysy.
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Chování postav – Zví(ata 

Nápodoba realityA StylizaceB

Zví(ata velmi &asto vystupují jako hlavní hrdinové v animovan!ch "lmech, 
zvlá#t$ ur&en!ch d$tem. Klasické snímky od Walta Disneyho pov$t#inou dr%ely 
koncept v$rného napodobení zví(at, co% ne nutn$ znamenalo, %e by jako postavy 
nehovo(ily.

101 dalmatin'  (r. H. Luske, 1961)

Stra#pytlík  (r. M. Dindal, 2005)

Stylizace zví(at p(ichází na (adu zejména tehdy, pokud ve "lmu nevystupují lidské postavy. Zví(ecí 
spole&enství se velmi podobá tomu na#emu, najdeme zde &len$ní do t(íd, r'zná zam$stnání, 
vyu%ívání v$cí, které suplují ty, které pou%íváme k na#emu %ivotu my sami. 
Stylizace m'%e b!t pouze v!tvarná, ale pak také siln$ ovlivn$na lidmi – jako t(eba v P#íb"hu %raloka, 
kde mnoho z postav (ryb) mají sv'j p(edobraz v reáln!ch osobnostech (M. Scorsese, W. Smith, R. 
De Niro) a je#t$ k tomu %ijí v podmo(ském m$st$, které je de facto naprosto toto%né s m$stem,      
v n$m% by mohli %ít lidé.

Jak!mi zp'soby lze stylizovat zví(ecí postavy?
Otázka

Pro& v sou&asn!ch animovan!ch rodinn!ch 
"lmech tv'rci tak rádi vypráví p(íb$hy s hlav-
ními postavami ztvárn$n!mi zví(aty? Jaké to 
m'%e mít v!hody?

K zamy#lení
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Chování postav – Lidé 

Nápodoba realityA StylizaceB

Snaha pro v$rné zachycení lidí je charakteristická pro tvorbu Walta Disneyho, ale na#li bychom ji 
samoz(ejm$ nap(í& cel!mi d$jinami a v r'zn!ch zemích. Objevuje se nap(íklad tehdy, pokud mezi po-
stavami jsou jak lidé, tak zví(ata.
V sou&asné animaci lze díky moderním technologiím docílit velké podobnosti s reáln!m &lov$kem. 
Umo%)uje to p(edev#ím tzv. motion capture (snímání pohybu), resp. performance capture (snímání 
také mimiky herce). Pohyb nasníman! pomocí speciálních senzor' se p(enese do po&íta&e a v n$m 
se kostra "obalí masem a k'%í".

Polární expres  (r. R. Zemeckis, 2004)

Jedné noci v jednom m$st$  (r. J. Balej, 2007)

Stylizace je v animovaném "lmu mnohem &ast$j#í, u% z toho d'vodu, %e práv$ 
díky v!tvarné stylizaci se m'%e animovan! "lm li#it od toho hraného a v nepo-
slední (ad$ odrá%í autorsk! rukopis. Díky mí(e a zp'sobu stylizace lze vytvá(et 
ur&itá o&ekávání, úmysln$ odpuzovat (jako to d$lá Jan Balej), nebo vyu%ívat 
zkratku a karikaturu (nap(íklad animace podle v!tvarníka Jiránka). 

Jaká úskalí spo&ívají ve snaze napodobovat 
reálné lidi?Otázka

Najd$te alespo) dal#í &ty(i p(íklady stylizace 
lidské postavy a zamyslete se nad tím, zda 
práv$ ona zvolená stylizace "lmu/p(íb$hu 
prosp$la, zda odrá%í n$jak charakterové vlast-
nosti postavy &i p(ímo %ánr.

Úkol
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Chování postav – Vizuální slo%ky

VzhledA

Dumbo  (r. B. Sharpsteen, 1941) Pat a Mat  (r. L. Bene#)

Ratatouille  (r. B. Bird 2007),arod$j'v u&e)  (r. K. Zeman 1977)

Vzhled je základní kategorií vizuální slo%ky. Do vel-
ké míry ovliv)uje to, jak divák bude postavu vní-
mat. Auto(i vycházejí ze znám!ch konvencí a psy-
chologick!ch v!zkum', proto nap(íklad zlé po-
stavy v *arod"jov" u$ni a Ratatouille jsou pov$t-
#inou kostnaté, vysoké a s protáhlou lebkou. 
Prsty mohou mít tenké a dlouhé jako chodidla pa-
vouka. Karel Zeman zlého &arod$je dokonce zbavil 
zraku na jednom oku a roz#típl mu shora lebku.

Negativní postavy v#ak nemusejí b!t nutn$ 
vysoké a #lachovité, mohou b!t naopak malé a ob-
tloustlé – jde o obraz ob%erství (nap(. kn$%í v Ko-
zím p#íb"hu), lakoty, materiálního bohatství.

Walt Disney vnesl do animace jedno z pravidel, 
(íká se mu appeal a je znakem pro roztomilost, 
líbivost. Kladné postavy by sv!m vzhledem m$ly 
vzbuzovat sympatie, poslou%í jim k tomu i velké 
kulaté o&i. Záporné by nem$ly b!t vylo%en$ 
odpudivé, i ony by m$ly vzbuzovat v divákovi zájem 
se na n$ dívat.

,eské ve&erní&ky siln$ odrá%í rukopis v!tvarníka, 
ale vybran! vzhled pochopiteln$ m$l v%dy n$jaké 
opodstatn$ní. Kup(íkladu dvojice Pat a Mat zo-
sob)uje malom$#*áctví, &eskou domácnost a ku-
tilství.  

Zamyslete se nad r'zn!mi 
lidsk!mi vlastnostmi a po-
vahov!mi rysy a zkuste 
pouva%ovat, jak byste je 
v!tvarn$ ztvárnili.

K zamy#lení
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Chování postav – Vizuální slo%ky

PohybB

Jája a Pája  (r. B. Pojar, L. Bene#, 1987)

Het treinhuisje  (r. P. Driessen, 1981)

La Linea  (r. O. Cavandoli, 1972)

Pohyb se samoz(ejm$ nemusí vázat pouze na 
lidskou postavu, dokonce ne jen na zví(e &i v$c, ale 
také na dal#í objekty – obrazce, barvy (v expe-
rimentálním "lmu nap(íklad). 
Obrázek zcela vlevo zachycuje moment, kter! je 
pro sérii Jája a Pája charakteristick!. Pohyb dvou 
klu&in', kte(í se probouzejí a z postele sko&í 
p(ímo do kalhot.
Hrdina Osvalda Cavandoliho b!vá ji%ansky 
expresivní, pokud se neroz&iluje a v#e se da(í, 
vykra&uje si vzp(ímen$ a hrd$.

Zvlá#tní práci s pohybem postavy najdeme ve "lmu Paula Driessena. St(ídmost se odrazila i v tom, %e Drissen úmysln$ vynechává fáze pohybu – postava se p(i cest$ zleva doprava 
pohne pouze o kousek, poté zmizí, objeví se ve st(edu u stolku, poté se zase vytratí a objeví se a% u dve(í.
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Chování postav – Vizuální slo%ky

GestaC

Pat a Mat  (r. L. Bene#) -patn$ namalovaná slepice (r. J. Brde&ka, 1963)

Looney Tunes 

Gesta jsou sou&ástí pohybu postavy, ale b!vají &asto za-
bírána polodetailem &i detailem, aby vynikla. Gesto pod-
trhává emoce postavy, souzní s jejím charakterem a tím, 
jak se projevuje navenek. Postavy mohou mít typická ges-
ta, podle nich% je divák dob(e pozná. Nap(íklad zamy#lení, 
kdy% se n$co nezda(ilo, v sérii Pat a Mat. Typická gesta 
mají hrdinové grotesek Looney Tunes – takov! králík se 
proslavil s hlá#kou Co je, doktore? doprovázenou le%érním 
postojem, &asto také s p(ikusováním mrkve.
Gesta mohou mnohdy (íct to, co by jinak muselo b!t (e&e-
no slovy – pohled, postoj a gesto rukou s ukazovátkem 
jasn$ vypovídá o tom, co si paní u&itelka ve "lmu +patn" 
namalovaná slepice myslí o obrázku jednoho z %ák'.

V#ímáte si gest lidí kolem vás – s jak!mi jste 
se setkaly a co o &lov$ku vypovídají?K zamy#lení

Vyhledejte ukázky s gesty, která jsou spojena    
s ur&itou emocí.Úkol
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Chování postav – Vizuální slo%ky

V!razy tvá(eD

Hra mimiky je#t$ více ne% gesta dovoluje nahlédnout do 
nitra postavy. Piotr Dumala je pov$stn! tím, %e v!raz 
tvá(e ur&uje odlesk v o&ích – obrazy jsou &asto zcela 
nehybné, pouze malé sv$tlo v oku se mihotá. 
V!raz tvá(e vypovídá i o pro%ité zku#enosti – jako v p(ípa-
d$ je%ka, kter! cestou k medv$dovi bloudil v mlze a spat(il 
zázra&ného bílého kon$. Jeho duchovní procitnutí 
vy&teme z do#iroka otev(en!ch o&í a úst.
Matka ve "lmu Mary a Max houpavou ch'zí (i postojem)      
a také ospal!mi ví&ky a povadl!mi svaly na tvá(i prozra-
zuje absolutní rezignaci na %ivot a podlehnutí alkoholu.
Poslední dva obrázky zase ukazují expresivní v!razy ve 
tvá(i – rozpohybovanost, rozt$kanost, dynamiku, která 
za&ne potla&ovat reálnost pohybu.

Mary a Max (r. A. Elliot, 2009)

Zlo&in a trest ( r. P. Dumala, 2000) Je%ek v mlze  (r. J. Nor#tejn, 1975)

Girl`s Night out (r. J. Quinn, 1987)
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Chování postav – Zvukové slo%ky

Every Child ( r. E. Federonko, 1979) Gerald McBoing-Boing ( r. R. Cannon, 1950) La Linea  (r. O. Cavandoli, 1972)

+e&i, (e&i, (e&i ( r. M. Pavlátová, 1991)

Animované "lmy, na rozdíl od t$ch hran!ch, velmi &asto nevy-
u%ívají mluveného slova – a vysta&í si pouze se zvuky. ,tve(ice 
obrázk' ukazuje p(ípady, kdy zvukovou slo%ku postavy mají a je 
pro n$ charakteristická &i pro vyu%ití zvuku originální. V Every Child 
v rámci jedné epizody narazíme na dvojici, která do rytmu známé 
operní melodie spolu komunikuje (bez artikulovan!ch zvuk'). 
Cannon'v "lm je groteskou o malém Geraldovi, kter! vydává r'zné 
zvuky (zví(at, v$cí…), místo toho aby hovo(il jako normální &lov$k.
Nervózní hrdina ze série La Linea se doká%e velmi hlasit$ pro-
jevovat – jeho brblání &i k(ik spoluvytvá(ejí komiku ka%dé epizody.
Michaela Pavlátová nepou%ívá ve svém "lmu ,e$i, #e$i, #e$i arti-
kulovan!ch zvuk', pouze podle nálady a kontextu vyu%ívá r'zného 
zvukového zabarvení – to navíc doprovází obrazy.

Jak!mi zp'soby pomocí zvuku lze 
charakterizovat povahu postavy?Otázka
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P(íkladová anal!za – Prost(edí

Tyger je inspirován básní Williama Blakea, jde o alegorii, kdy do m$sta p(ichází obrovská 
ko&kovitá #elma. Jakmile projde kolem n$koho, zm$ní se z &lov$ka na zví(e. Ze #lápot              
a kolem nich za&nou r'st rostliny. Dochází tedy k prom$n$ z toho nejnad(azen$j#ího 
p(írodního druhu v "pouhé" mot!ly, ryby nebo t(eba opice .
Prost(edí, v n$m% se "lm odehrává, je obraz velkom$sta – dokonce zde najdeme nejen 
mrakodrapy, ale také nasvícenou v$% p(ipomínající Ei1elovu. Tygr není animován, je veden 
jako velká "gurína, loutka, její% jevi#t$m se m$sto stává. Jednotlivé prostory, kde dochází  
k p(em$nám, p(edstavují pr'm$rné byty, bu.to chladné, nebo neudr%ované, n$kdy zase 
pon$kud snobské. Z byt' se rázem mohou stát akvária, z ulice malá d%ungle. 
Fotbalov! stadion jako by cel! vzlétne do nebes a p(i pohledu na m$sto z kopce vidíme, %e 
celé prost(edí se stává fantaskní zahradou, v n$m% plevel tvo(í budovy.

Tyger (r. G. Marcondes, 2006)
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P(íkladová anal!za – Osv$tlení

Lou&ení se zesnul!m vhodn$ ztvárnil Oury Atlan              
v &ernobíl!ch kompozicích, kdy &as od &asu vyu%ívá ce-
lou #kálu #edi, jindy volí ost(ej#í p(echody mezi &ernou 
a bílou. Pro jeho "lm st$%ejní slo%ku p(edstavuje 
sv$tlo. V rámci mizanscény staví objekty v%dy tak, 
aby dokázal osv$tlením uchovávat kompozici v rovno-
váze. Zem(el! v!robce loutek (které za ním smutní) 
b!vá postaven do centra obrazu, málokdy mu vidíme 
dob(e do tvá(e. Sv$tlo má zdroj' jen velmi málo – 
&asto jde t(eba pouze o jeden, pop(ípad$ dva. Navíc 
dopadají na mu%e ne zep(edu, n!br% z boku &i shora. 
V momentech, kdy chce autor docílit v$t#í intenzity 
sv$tla, vyu%ije sv$tl!ch ploch, které sv$tlo odrá%ejí – 
nepohlcují. Nap(íklad bílou ko#ili, sklenici (a její odlesk) 
a v neposlední (ad$ také mu%ovu ple#.
Sv$tlo funguje také jako ur&itá varianta vnitro-
záb$rového st(ihu. T(eba ve chvíli, kdy se pomocí 
postupného osv$tlování odkr!vá dal#í a dal#í muzi-
kant. Nebo kdy% hlava mu%e pomalu klesá dol' a osv$t-
lením se pod ní objeví pol#tá(.

Over Time (r. O. Atlan, 2005)
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ST+IH
3kapitola



St(ih

…v!znamn!m "lmov!m pro-
st(edkem. St(ih lze chápat 
jako rozd$lení, resp. spojení 
záb$r'.

P(i anal!ze st(ihov!ch postup' m'%eme 
rozli#ovat mezi &ty(mi základními kvali-
tativními rovinami:

v!tvarné vztahy mezi záb$ry A a B

rytmické vztahy mezi záb$ry A a B

prostorové vztahy mezi záb$ry A a B

&asové vztahy mezi záb$ry A a B

St(ih je...

Zkuste se zamyslet nad tím, do 
jaké míry si p(i sledování "lm' 
v#ímáte st(ihov!ch postup'?K zamy#lení

Spojení dvou záb$r' m'%e mít r'znou po-
dobu, nejzákladn$j#í st(ihové postupy 
p(edstavují:

zatmívání (zatmíva&ka) – obraz postupn$ 
ztmavne do úplného &erna, m'%e se v#ak 
jednat o zabarvení do jiné barvy

roztmívání (roztmíva&ka) – ze tmy (z úpl-
ného zbarvení obrazu) se zesv$tluje ná-
sledující záb$r

prolínání (prolína&ka) – konec záb$ru A 
prostupuje do za&átku záb$ru B

stírání (stíra&ka) – záb$r B vytla&uje zá-
b$r A, a to r'zn!m gra"ck!m prvkem – 
&asto &árou 

p(ím! st(ih – pou%ívá se nej&ast$ji, zm$-
na záb$r' je okam%itá

Animovan! "lm i v tomto p(ípad$ má n$kolik 
odli#ností od "lmu hraného. Sta&í si p(edsta-
vit natá&ení loutkového "lmu, kdy se snímají 
"gurky po jednotliv!ch okénkách. Pohyb se tak 
neodehrává p(ed kamerou, n!br% a% p(i 
projekci nasnímaného materiálu. Nicmén$ p(i 
anal!ze animovan!ch "lm' nebudeme (e#it 
realizaci "lmu, n!br% v!sledek, a ten vyu%ívá 
obecn$ fungující prvky "lmové (e&i, v&etn$ &le-
n$ní do jednotliv!ch záb$r' a v&etn$ st(iho-
v!ch postup'. 

Speci"kum animace
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St(ih – V!tvarné vztahy mezi záb$ry

…kategorií st(ihu, kdy se zab!-
váme vzájemn!m p'sobení obra-
zov!ch vlastností dvou soused-
ních záb$r'. V podstat$ ka%d! 
st(ih obsahuje v!tvarn! vztah, 
otázkou v#ak je, zda si jej divák 
v#imne a jakou má tento v!tvar-
n! vztah povahu. M'%e se nap(í-
klad jednat o vztahy mezi barva-
mi, tvary objekt' a kompozicí 
obrazu. 
P(i anal!ze st(ihu sehraje roli ta-
ké to, zda jde o p(echody plynulé 
&i kontrastní.

V!tvarné vztahy jsou... St(ih – V!tvarné vztahy mezi záb$ry – Podobnost

Atraksion ( r. R. Servais, 2001)

Film Atraksion od belgického tv'rce Servaise se skládá z v!-
tvarn!ch vztah' mezi záb$ry, a to p(evá%n$ postaven!ch na vzá-
jemné podobnosti. Kdy% odmyslíme práci s barvou, ukázka zo-
brazuje st(ih (pomocí prolína&ky) mezi záb$ry, kter! p'sobí har-
monicky. I kdy% je lampa, po které v$ze) #plhá v záb$ru A p(ímkou 
sm$rovanou #ikmo z levého dolního rohu do pravého horního rohu 
a v záb$ru B zcela naopak, p(echod, i díky vyu%ití prolínání, nepra-
cuje s kontrastem a ani rozdílností. 

V!tvarné vztahy mohou b!t posta-
vené na vztazích mezi barvami, tvary 
objekt' a kompozicí – napadají vás 
konkrétn$j#í p(íklady, jak v!tvarn$ 
propojit dva sousední záb$ry tak, 
aby si byly navzájem podobné?

Otázka

Kdy byste volili v p(ípad$ v!tvarn!ch 
vztah' mezi záb$ry podobnost a kdy 
rozdílnost?K zamy#lení
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St(ih – V!tvarné vztahy mezi záb$ry – Podobnost

Beginnings ( r. W. Clorinda, 1981)

O speci"ckém st(ihu, kter! pracuje s v!tvarn!mi vztahy, m'%eme hovo(it p(i metamorfózách objekt'. V animaci 
se s takov!m propojením dvou záb$r' setkáme &asto, nicmén$ co do terminologie bychom pravd$podobn$ &as-
to zva%ovali, zda jde v pravém slova smyslu o nov! záb$r – jako nap(íklad v ukázce z "lmu Beginnings, kde se pro-
m$ní mo(ská vlna v lidská t$la. V!tvarná podobnost zde vzniká podobností tvar'.

Vyhledejte dv$ ukázky kdy dochází k metamor-
fóze objekt' a na základ$ v!tvarného vztahu 
jsou propojeny dva záb$ry.Úkol
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St(ih – V!tvarné vztahy mezi záb$ry – Odli#nost

What`s Opera, Doc ( r. Ch. Jones, 1957)

Free Radicals ( r. L. Rye, 1958)

Pomocí odli#ností mezi tvary, barvami, kompozicí mohou dva sousední záb$ry b!t ve vztahu, kter! naru#uje harmoni&nost, má 
diváka #okovat, probudit z letargie, zdramatizovat d$j… S v!tvarnou odli#ností se setkáme i v "operní grotesce" Chucka 
Jonese, kdy ost(e (ezané tvary skal vyst(ídají zakulacená mra&na. Kompozice obrazu A vzbuzuje pocit v!#ky a stoupání, 
zatímco následující záb$r B jde po vertikální ose dol' a v záb$ru C se objekty pohybují po horizontální ose.

Pro avantgardní a experimentální "lm p(edstavuje st(ih &asto 
tu nejd'le%it$j#í slo%ku – nemusí nutn$ jít o v!tvarné vztahy, 
mnohdy jde spí#e o ty rytmické, nicmén$ i takové zástupce zde 
najdeme. Nap(íklad "lm Free Radicals provokuje práv$ v!tvar-
n!mi rozdíly.

Vyhledejte dv$ ukázky s v!tvarn!mi 
vztahy mezi záb$ry, v nich% jde o vztah 
postaven! na odli#nosti. A pouva%ujte, 
jakou funkci takov! st(ih m$l.

Úkol
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St(ih – Rytmické vztahy mezi záb$ry

…kategorií st(ihu, kdy se zab!-
váme délkou záb$ru a vztahy 
mezi délkou po sob$ jdoucích 
záb$r'. Rytmické vztahy jsou 
závislé na zvoleném zp'sobu 
(azení r'zn$ dlouh!ch záb$r'. 
Délkou záb$ru myslíme projek&ní 
délku. 

Rytmické vztahy jsou...
St(ih – Rytmické vztahy mezi záb$ry – Délka záb$ru

Harvie Krumpet (r. A. Elliot, 2003)

Adam Elliot ve svém oscarovém portrétu Harvie Krumpeta 
vyu%ívá zásadn$ krátk!ch záb$r'. Zvolená délka má opod-
statn$ní – ka%d! ze záb$r', i díky vyprav$&i, toti% p(edsta-
vuje jakousi mírn$ rozpohybovanou fotogra"i z rodinného 
alba. Elliot na toto i vtipn$ upozorní, kdy% nejprve v jednom 
záb$ru uká%e zav$#enou fotku otce a syna, aby v násle-
dujícím záb$ru po p(ímém st(ihu ukázal stejnou dvojici prak-
ticky v toto%ném postoji.
Krátké záb$ry Elliotovi umo%)ují, aby pohyb s plastelínovou 
loutkou omezil na minimum (p(edev#ím jen mrkání, ústa         
a drobná gesta rukou).

V jak!ch p(ípadech byste zvolili krátk! 
záb$r?Otázka

Jaké v!hody a nev!hody m'%e mít krátk! 
záb$r? K zamy#lení
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St(ih – Rytmické vztahy mezi záb$ry – Délka záb$ru

Skeleton Dance (r. W. Disney, U. Iwerks, 1929)

Hudební groteska Skeleton Dance st(ídá dél-
ku záb$r', ale ten nejd'le%it$j#í, kter! obsa-
huje nejv$t#í &ást tance kostlivc', trvá mi-
nutu a &tvrt. Pracuje se zde s tzv. vnitrozá-
b$rov!m st(ihem, kdy dochází k tomu, %e 
n$kte(í kostlivci p(icházejí, odcházejí, m$ní 
svoji pozici. Navíc se zde pohybuje kamera 
po horizontální ose – tak%e záb$r rozhodn$ 
nep'sobí staticky. D'vod, pro& Disney zvolil 
tento zp'sob, m'%eme najít ve snaze aso-
ciovat divadelní jevi#t$ – vzdálenost diváka 
je stejná, jako kdyby sed$l v hledi#ti. Pohy-
bují se pouze kostlivci dop(edu a vzad, a to 
jen v omezené mí(e. Jediné naru#ení takto 
koncipovaného záb$rování je ji% zmín$n! po-
hyb kamery po horizontální ose.
Obrázky ukazují n$kolik vybran!ch fází tan-
ce. P(edposlední obrázek je záv$r záb$ru      
a poslední obrázek je za&átek záb$ru násle-
dujícího po st(ihu (zm$nila se prakticky jen 
velikost záb$ru, vzdálenost kamery).

V jak!ch p(ípadech byste 
zvolili dlouh! záb$r?K zamy#lení
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St(ih – Rytmické vztahy mezi záb$ry – Vztahy mezi délkou záb$r'

Rovnom$rnostA

O rovnová%ném rytmu hovo(íme tehdy, pokud délka záb$r' je stejná nebo navzájem si podobná. 
Takov! st(ihov! postup nap(íklad zvolíme, budeme-li chtít zklidnit tempo vypráv$ní, navodit 
snovou atmosféru, melancholii… Jestli%e v#ak délka záb$r' je tak(ka toto%ná (a je#t$ k tomu 
jde spí#e o del#í &i dlouhé záb$ry), m'%e to diváka uvést do pasivity nebo dokonce zap(í&init, %e 
na n$j "lm bude p'sobit zdlouhav$ a bude se u n$j nudit. 
Rovnom$rnost v rytmick!ch vztazích mezi záb$ry najdeme t(eba ve "lmu Chahut.

Chahut (r. G. Cuvelier, 2005)
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St(ih – Rytmické vztahy mezi záb$ry – Vztahy mezi délkou záb$r'

R'znorodostB

Jestli%e se vedle sebe kladou záb$ry o r'zné projek&ní délce, p'sobí v!sledek dynamicky. Vhodné u%ití se nabízí p(i ak&ních 
scénách, ale pro aktivizaci diváka lze tento st(ihov! postup vyu%ít i v "klidn$j#ích &ástech "lmu". Nemusí jít nutn$ o st(í-
dání "normálních" záb$r' s t$mi zpomalen!mi &i zrychlen!mi, ale i o st(ídání r'zn$ dlouh!ch záb$r', kdy ke zpomalení &i zry-
chlení nedochází. ,ást z "lmu Genius Party s takov!mi rytmick!mi vztahy pracuje – snímky dokládají po sob$ jdoucí záb$ry, 
které jsou velmi krátké, krátké, dlouhé a velmi dlouhé. Celek p'sobí dramaticky. P(i neuvá%eném &i nadm$rném vyu%ívání to-
hoto zp'sobu st(ihu v#ak m'%e dojít a% k rozt(í#t$nosti, divák bude takov!mi rytmick!mi vztahy spí#e ru#en a obt$%ován.

Genius Party (r. M. Maeda, 2007)
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St(ih – Prostorové vztahy mezi záb$ry

…prost(edkem, jak pomocí st(i-
hu spoluvytvá(íme "lmov! pro-
stor (= v n$m% se odehrává p(í-
b$h "lmu). Základní rozd$lení ro-
zli#uje st(ihov! postup, p(i n$m% 
budujeme celistvost jednoho 
konkrétního prostoru, nebo vy-
tvá(íme vztahy r'zn!ch prosto-
r' d$je (pak hovo(íme o hetero-
genním prostoru).

Prostorové vztahy jsou...

Sn$hulák (r. H. T!rlová, 1966)
Skhizein ( r. J. Clapin, 2008)

Uvozující záb$r

West and Soda ( r. B. Bozze0o, 1965)

V rámci seznámení s prostorem b!vá d'le%it! hned první, uvozující záb$r. M'%e mít mnoho podob, ale n$kolik jich je &asem 
prov$(en!ch a u%ívají se pravideln$ – zvlá#t$ pak v daném %ánru. Nap(íklad pro western b!vají coby uvozující záb$ry typická 
panorámata – pohyb kamery po horizontální ose zleva doprava (jak dosv$d&uje i West and Soda).
N$kdy m'%e b!t uvozující záb$r postaven p(edev#ím na postav$ – Hermína T!rlová ve svém Sn"hulákovi prostor vystav$la pouze 
zasn$%enou p'dou a do centra pozornosti postavila rovnou hlavního hrdinu.
Zajímavé vyu%ití uvozujícího záb$ru najdeme v Skhizeinu – nejprve vidíme prostor, v n$m% se nachází k(eslo (díváme se z totálního 
nadhledu). P(i dal#ím záb$ru je kamera je#t$ v!# nad k(eslem a my zjistíme, %e postava, která hovo(í, le%í sice na k(esle, ale ne 
p(ímo na n$m, n!br% ve vzduchu vedle n$j. V uvozujících dvou záb$rech tak re%isér vyprovokuje diváka ke zvídavosti.

Otázka
Jak!mi zp'soby lze koncipovat uvozující zá-
b$ry?
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St(ih – Prostorové vztahy mezi záb$ry – Celistvost

Toy Story: P(íb$h hra&ek (r. J. Lasseter, 1995)
Série snímk' ze scény "lmu P#íb"h hra$ek dokládá st(ihov! 
postup, kdy pomocí vztah' mezi záb$ry má b!t docíleno ce-
listvosti prostoru. Sledujeme dva paralelní d$je – d$ní hra-
&ek v d$tském pokoji, které po#lou na pr'zkum vojá&ky,         
a ony vojá&ky postupující chodbami domu. Díky st(ihu mezi 
záb$ry z d$tského pokoje a dal#ími místnostmi se nám vy-
tvá(í obraz celého prostoru (domu), v n$m% hra&ky %ijí.

Najd$te dal#í t(i p(íklady, kdy pomocí 
st(ihu získává divák p(edstavu o jed-
nom konkrétním prostoru.

Úkol
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St(ih – Prostorové vztahy mezi záb$ry – Heterogenní prostor 

More (r. M. Osborne, 1998)

Cel! krátkometrá%ní "lm More se skládá ze záb$r', jejich% vztahy vytvá(ejí tzv. heterogenní 
prostor. Jak ukazuje n$kolik obrázk', p(esouváme se z p(edstavy/snu do bytu hlavního 
hrdiny, posléze st(ihem do m$sta, zp$t do bytu, do práce, v ní% hrdina pracuje, znovu do bytu, 
následuje záb$r v obchodním dom$, abychom se spolu s postavou ocitli v jeho byt$, kde za&ne 
konstruovat sv'j vynález. P(i procesu v!roby se st(ihem dostaneme znovu do haly v práci        
a následn$ zp$t do bytu. Jakmile si hrdina nasadí "zázra&né br!le", vidí zcela jinou "realitu" – 
vysn$nou, ideální. Tento prostor ukazuje poslední z obrázk'.
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St(ih – ,asové vztahy mezi záb$ry

…st(ihov!m postupem, v n$m% 
dochází k práci a manipulaci s &a-
sem, a to prost(ednictvím sledu, 
délky a frekvence záb$r'. 

,asové vztahy jsou...

A&koliv lze najít i takové p(ípady, kdy se "lmo-
v! &as shoduje s &asem projekce, nebo také    
s &asem reáln!m, v$t#inou dochází k jeho ma-
nipulaci. U% jen to, %e animujeme, jak postava 
nastupuje do dopravního prost(edku, aby ná-
sledující záb$r byl o tom, kterak z n$j vystupu-
je, dokazuje p'sobení st(ihu, resp. jeho naklá-
dání s &asem. 
St(ih, p(esn$ji &asové vztahy mezi záb$ry, 
nás p(i anal!ze budou zajímat proto, abychom 
dokázali lépe vnímat a pochopit vazby mezi 
záb$ry, také samoz(ejm$ samotn! p(íb$h. 
Díky st(ihu totiá% tv'rci mohou divák'm klást 
"pasti", bu.to sled záb$r' zp(eházet, nebo 
n$které momenty úmysln$ vynechat.

Jak lze pracovat s &asem

FlashbackA

Auta (r. J. Lasseter, 2006)

Typick!m p(íkladem, jak manipulovat s &asem, p(edstavuje tzv. 2ashback. Pohled nazp$t. V Autech jde o pasá%, kdy hlavnímu 
hrdinovi Bleskovi jeho milá vypráví o minulosti m$sta Karbonová Lhota. V záv$ru 2ashbacku dochází k prolínání záb$r', kdy 
první je v%dy obrazem minulosti, druh! sou&asnosti. Opakem – pohledem do budoucnosti, toho, co teprve p(ijde, je 2ash-
forward.

Otázka
Jak! v!znam m'%e mít 2ashback a 2ashforward?

Najd$te p(íklad u%ití 2ashbacku a 2ashforwardu 
ve "lmu.Úkol
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St(ih – ,asové vztahy mezi záb$ry

ElipsaB

-ípková R'%enka (r. K. Kawamoto, 1990)
Eliptick! st(ih se vyu%ívá tehdy, pokud ve vypráv$ní chce autor pomocí st(ihu p(esko&it ur&it! &asov! úsek – m'%e jít o mi-
nuty, hodiny, dny, ale také roky &i celá staletí nebo tisíciletí. V +ípkové R(%ence Kawamoto v expozici zobrazí zámek a novoro-
zen$, jemu% je vynesena kletba, %e se v dosp$losti píchne o v(eténko a nav$ky usne. N$kolik let autor vynechá, poslou%í mu 
záb$r na ohe), do n$ho% se hází jeden kolovrat za druh!m, proto%e p(edstavují pro R'%enku nebezpe&í. 

Otázka
Znáte dal#í podoby elipsy? Jak!mi zp'soby 
lze zobrazit skok v &ase?

Jak na vás eliptick! st(ih p'sobí?
K zamy#lení
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St(ih – ,asové vztahy mezi záb$ry

Opakování, repeticeB

Bolt (r. Ch. Williams, 2008)

Opakování, repetici záb$ru lze chápat jako vyu%ití toto%ného záb$ru vícekrát. Jinou variantu p(edstavuje opakování toto%né 
akce z r'zn!ch pohled'. První záb$r zobrazuje Bolta, jak upustí senzor navád$jící raketu na vrtulník. Druh! obrázek ukazuje 
moment, kdy z podhledu vidíme, jak na vrtulník st(ela letí (vrtulník následn$ vybouchne). T(etí obrázek zobrazuje tuté% akci 
ale z mírného nadhledu a zep(edu. Poté se akce opakuje znovu – tentokrát kamera snímá vrtulník v jeho v!#ce, ale zboku. No a 
záv$re&né dva obrázky ukazují v!buch z velké vzdálenosti, z prot$j#ího b(ehu. Celou akci zleh&uje, %e po t(ech hlasit!ch 
opakovan!ch v!bu#ích následuje pohled, kter! jej uká%e jako nepatrn! (sotva jej post(ehneme), a to i zvukov$. Dokladem, %e 
#lo ale o v!buch, kter! vyvolal siln! tlak vzduchu, je kelímek postaven! na zídce, kter! se zakymácí a spadne.
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St(ih – Kontinuální st(ih a jeho alternativy

…zp'sob, kter!m mají b!t eli-
minovány v#echny mo%né ru#ivé 
projevy st(ihov!ch postup'. 
Divák se soust(edí pln$ na p(í-
b$h, nikoliv na to, jak je vypráv$n. 
Dosahuje se toho rovnováhou 
v!tvarn!ch, kompozi&ních a sv$-
teln!ch kvalit obrazu, ale také 
rytmem st(ihu. P(i zkoumání 
vzdálenosti kamery zjistíme, %e 
obvyklá b!vá "cesta" na ose 
celek–polocelek–detail a délka 
trvání záb$r' b!vá na této ose 
sestupná.

Kontinuální st(ih je...

Pravidlo osy

Pravidlo osy je dob(e známou konvencí "lmového st(ihu. 
Slou%í k jasné p(edstav$ diváka o prostorov!ch vztazích. 
P(i rozhovoru dvou osob se komunikace snímá pouze          
z jedné strany osy (obrázek A). Pokud by do#lo k p(ekro-
&ení osy, bude divák zmaten nebo nabude dojmu, %e po-
stavy nehovo(í spolu a %e se dívají ka%dá stejn!m sm$-
rem na n$jak! objekt t(etí (obrázek B).

A

B

Mind Game (r. M. Yuasa, 2004)
Zatímco kontinuální st(ih se sna%í o to, aby divák nebyl vyru#ován (a jeho pozornost pat(ila jen a pouze p(íb$hu), alternativní 
p(ístupy naopak ru#ivé prvky úmysln$ vytvá(ejí. M'%e jít o v!tvarné naru#ení, jak ukazuje sled t(í po sob$ jdoucích záb$r'        
z "lmu Mind Game, kdy do dialogu, v n$m% mu%ské postav$ jeho partnerka (ekne, %e má v úmyslu si vzít n$koho jiného, za(adí 
autor neaniamovan! záb$r. Alternativy kontinuálního st(ihu mohou b!t i rytmické – nap(íklad plynulost pohybu objekt' v zá-
b$ru je naru#ena tím, %e z n$j autor vyst(ihne jedno &i více okének. Otázka

Jak!mi zp'soby by bylo mo%né 
kontinuitu záb$r' naru#it?
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P(íkladová anal!za –  V!tvarné vztahy mezi záb$ry

Bill Plympton, americk! v!tvarník a animátor ve 
sv!ch slavn!ch krátkometrá%ních snímcích vyu%ívá 
metamorfózy – objekty p(echázejí jeden v druh!, 
deformují se, &asto v#ak v rámci jednoho záb$ru 
(bez vyu%ití st(ihu) a bez zm$ny vzdálenosti kamery.         
V celove&erních Idiotech a and"lech naopak pracuje     
s v!tvarnou podobností objekt' – ty se p(ímo ne-
transformují do jin!ch, n!br% pomocí st(ihu se jeden 
objekt nahradí druh!m. U v!tvarn!ch vztah' pocho-
piteln$ nemusí nutn$ jít o úplnou podobnost. Záb$r 
na rozzu(eného hrdinu, kterému se nechce vstávat, 
vyst(ídá záb$r sm$jícího se budíku. 

Idioti a and$lé (r. B. Plympton, 2008)

Aby byl v!tvarn! vztah co nejúpln$j#í, budík p(i 
poskakování zaujímá v rámci kompozice obrazu stej-
né místo jako p(edtím hlava mu%e. A no%ky budíku 
nahrazují p$sti nabru&eného hrdiny.
P(i scén$, kdy se mu% holí, vyu%ívá Plymton podo-
bnosti mezi tekoucí vodou a mlékem, které vlévá do 
talí(e. Zachovává sm$r, linii, tvar, jen barva je odli#-
ná.
Ve "lmu tento zp'sob st(ihu není pou%it tolikrát, 
aby se omrzel, na druhou stranu pokud je mo%né me-
zi dv$ma záb$ry vybudovat v!tvarn! vztah, Plymton 
toho vyu%ívá. Má to i svoji v!hodu, nebo* p(íb$h je 
jednoduch! a samotné vypráv$ní spí#e pozvolné. 
Práce se st(ihem a v!tvarné vztahy tok vypráv$ní 
dynamizují. A – jak lze vid$t na p(íkladu mu%e a budí-
ku – Plympton m'%e ze své pozice autora ironizovat 
hrdinovo po&ínání.
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P(íkladová anal!za –  ,asové vztahy mezi záb$ry

Pokud bychom hledali u%ití st(ihového postupu, v n$m% dominují &asové vzta-
hy mezi záb$ry, byl by "lm Mind Game ideálním p(íkladem. Díky naprostému 
popírání kontinuálního vypráv$ní, kdy v!tvarné vztahy záb$r' mají p(ednost 
nad dodr%ováním kauzality (ale i v'bec smyslu v rámci celého p(íb$hu) nás ne-
p(ekvapí i &asté u%ití 2ashback', 2ashforward' a t$%ce za(aditeln!ch &aso-
v!ch skok'. 
Je#t$ tradi&ní je p(íklad (obrázek 1–3), kdy ze záb$ru na b$%ící %enskou 
hrdinku uvidíme záb$r na její minulost – siln! emocionální zá%itek ve vztahu, 
kter! jí (po st(ihu znovu na ni) dopom'%e k rychlej#ímu b$hu.
Zajímav$j#í v#ak je sled záb$r' (obrázky 4–10), vztahující se k hlavnímu 
hrdinovi "lmu. P(i b$hu najednou uvidíme záb$r (jakoby rentgenov!) na jeho 
chodidlo. Dojde k prasknutí kosti. Hrdina zak(i&í a st(ihem se ocitáme v jeho 
d$tství. Maminka mu p(i odchodu do práce (íká, aby vypil sklenici mléka, 
proto%e tak bude mít siln$j#í kosti. Hrdina (ve v$ku malého dít$te) po&ká, a% 
je maminka z dohledu a mléko vylije do d(ezu. Objeví se velmi krátk! záb$r na 
úpícího hrdinu (sou&asnost), ale ten je hned vyst(ídán záb$rem z minulosti, 
kdy matka zjistí, %e mléko její dít$ nevypilo, a tak jej p(echytra&í – nalije mu jej 
do jídla, které va(í. Hrdina u toho tenkrát nebyl – a danou informaci jsme se 
mohli dozv$d$t pouze my, diváci – ale kost najednou není prasknutá (my víme 
pro&) a on m'%e pokra&ovat v b$hu.
Popsan! sled záb$r' ukazuje, jak v!znamn!m nositelem informací m'%e b!t 
st(ih, konkrétn$ práce s &asov!mi vztahy mezi záb$ry. 

Mind Game (r. M. Yuasa, 2004)

1

2

3

4

5

6

7

8
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ZVUK
4kapitola



Zvuk

…dal#í kategorie anal!zy 
"lmu. Jedná se o zvukovou 
stopu "lmu, do ní% spadají 
ruchy, (e& a hudba. ,asto 
v#ak ne ka%d! zvuk lze jed-
nozna&n$ za(adit do té kte-
ré kategorie. Ruchy mohou 
vytvá(et i hudební podkres, 
hudební nástroje pro zm$nu 
ruchy. 

Zvuk je...

Zapln$ní ticha lze pova%ovat za tu nejjednodu##í funkci, kterou zvuk má. Na druhé stran$ 
také ticho lze vnímat jako kategorii "lmového zvuku – doká%e toti% v!znamn!m zp'sobem 
ovliv)ovat vnímání záb$ru &i scény. 
A práv$ ono ovliv)ování toho, jak divák "lm vnímá, p(edstavuje st$%ejní funkci zvuku. 
Nemusíme p(ímo hovo(it o interpretacích a v!znamech scén, ale také o pozornosti diváka. 
Zvuk ur&itého objektu m'%e na sebe tuto pozornost strhnout, a to nap(íklad na úkor 
druhého objektu. 
Zvuk doká%e vypovídat o n$&em, co ani v obraze není – a* u% jde o ruchy objekt' &i hlasy osob. 

Funkce "lmového zvuku

P(i hraném "lmu m'%e b!t zvuk snímán p(ímo 
p(i natá&ení, co% ale u animovaného "lmu ne-
platí. Ale samoz(ejm$ bychom mohli najít v!-
jimky, jde spí#e o experimenty a techniky, kdy 
se pohybuje tv'rce na pomezí animátora           
a performera. Pokud budeme vnímat animaci 
jako snímání po okénkách, kdy pohyb vzniká a% 
p(i projekci, zvuk se nahrává zvlá#* a mixuje se 
a% ve studiu s nato&en!m materiálem. 

Speci"kum animace

Una Vita In Scatola (r. B. Bozze0o, 1967)

Vtipné podobenství o lidském %ivot$ pracuje v rámci kom-
pozice a v!tvarností s minimálními prost(edky, o to více 
Bruno Bozze0o vypráví pomocí zvuku. Zdroje zvuku nevidí-
me, pouze za pomocí asociací a fantazie dom!#líme. Navíc 
dochází k zrychlování st(ídání r'zn!ch ruch', &ím% se komi-
ka násobí.

Zamyslete se nad tím, co za funkce m'%e 
zvuk ve "lmu mít. A do jaké míry si zvuku p(i 
sledování "lmu v$dom$ v#ímáte?

K zamy#lení
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Zvuk

P(i rozboru zvuku lze vyu%ít rozd$lení na 
t(i skupiny:

akustické vlastnosti zvuku – slou%í k po-
pisu a rozli#ení typ' zvuk', jedná se o hla-
sitost, v!#ku a barvu zvuk'

v!b$r, zkreslení a kombinace zvuku – od-
kazuje k vytvá(ení zvuku, vyhledávání ta-
kov!ch ruch', které lze pou%ít do dané 
scény. M'%e jít o nahrání zvuku, kter! 
vzniká pomocí nástroj', lidské &innosti, 
zní v p(írod$… ale také m'%e jít o zvuk, 
kter! p(ímo vytvo(íme pomocí speciál-
ních p(ístroj' – t(eba v po&íta&i

aspekty rytmu, v$rnosti, prostoru, &asu 
– odkazují k vyu%ití zvuku ve "lmu, rytmus 
úzce souvisí se st(ihem, v$rnost se sna-
hou o komunikaci mezi zvukem a objek-
tem, kter! jej vydává. 

Podobn$ jako u sv$tla také v p(ípad$ zvuku nab!vá na d'le%itosti zdroj a jeho 
umíst$ní v prostoru. Zvuky &leníme na dv$ skupiny – diegetick! a nediegetick! 
zvuk. Zatímco u první kategorie zdroj zvuku je umíst$n ve sv$t$ p(íb$hu ((e& 
postav, zvuk objekt' v mizanscén$, hudba vydávaná instrumenty v p(íb$hu),      
v p(ípad$ nediegetického zvuku zdroj existuje mimo sv$t p(íb$hu (doprovodná 
hudba, vyprav$& apod.). 
Pak také je#t$ hovo(íme o vnitrozáb$rovém a mimozáb$rovém zvuku (nap(íklad 
sly#íme ruchy m$sta a projí%d$jících aut, a&koliv v záb$ru je pouze detail na 
tvá( postavy dívající se z bytu skrze okno).

Over Time (r. O. Atlan, 2005)

Hudební podkres ve "lmu Over Time p(ed-
stavuje velmi d'le%itou slo%ku a hned z úvodu, 
kdy obraz vypl)uje pouze tma, ji% sly#íme zp$v 
(nediegetick! zvuk, mimozáb$rov!). Poté se 
v#ak objeví postava a hraje na trumpetu (die-
getick! zvuk, vnitrozáb$rov!)

Simpsonovi (M. Groening)

S akustick!mi vlastnostmi zvuku lze kreativn$ pracovat. Líza se lé&í ze své zá-
vislosti na telefonování, p(i&em% dostane za úkol vydr%et do p'lnoci. Pokud do 
té doby nezatelefonuje, své závislosti se zbaví. Sedí v k(esle a najednou okolní 
zvuky sly#í mnohem z(eteln$ji a hlasit$ji. To, jak si malá Meggie hraje s d$tsk!m 
telefonem, jak Marge jehlicemi "klepe" a pochopiteln$ také sekundovou ru&i&ku 
na hodinách. Zvuky jsou hlasit$j#í a hlasit$j#í, díky rytmu (záb$ry jsou krat#í     
a krat#í) otravn$j#í. Proto Líza nevydr%í a dá pr'chod emocím.

Otázka
Jak a pro jaké ú&ely lze pracovat s akustick!mi 
vlastnostmi zvuku?

Najd$te celkem &ty(i ukázky, v nich% pojmenujete 
(ne)diegetick! zvuk a vnitro/mimozáb$rov! zvuk.Úkol
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Zvuk – Hudba

Fantazie  (r. J. Agar, S. Armstrong, 1940)

Lines Horizontal  (r. N. McLaren, 1962)

Koncert pro jednoho  (r. M. Andrews, 2005)

Toy Story 2: P(íb$h hra&ek  (r. J. Lasseter, 1999)

Hudbu lze mít bu.to p(evzatou, nebo p'vodní. Ve "lmech jako 
je Fantazie jde dokonce p(ímo o to, aby na p(evzatou hudbu – 
klasickou – vznikl adekvátní a synchronní obraz. Norman 
McLaren pat(í mezi ty autory, kter!m #lo také o komunikaci 
mezi obrazem a zvukem, ale hudbu si pomocí experimentál-
ních postup' vytvá(el sám.

Koncert pro jednoho p(edstavuje p(í-
pad, kdy se jedná o diegetick! zvuk, 
p(i&em% hudba zde hraje hlavní roli   
a stává se prost(edkem k získání 
náklonnosti malé hol&i&ky.

Píse) je jednou z podskupin hudebního podkresu "lmu. 
M'%e mít n$kolik funkcí – u klasick!ch snímk' Walta 
Disneyho v$t#inou p'sobila jako zpest(ující prvek, 
kter! spí#e "jen" pracuje s atmosférou, nemá za cíl 
posouvat d$j a ani p(iná#et d'le%ité informace. 
V druhém dílu P#íb"hu hra$ek najdeme opa&n! p(ípad – 
píse) kovbojky Jessie odkr!vá nitro postavy, m$ní vní-
mání a chápání motivací, ve zkratce pojmenovává zá-
kladní kon2ikt v p(íb$hu a téma "lmu.
Setkáme se i s dal#í podobou písní – ty jsou nedie-
getické, nezpívá je %ádná z postav "lmu, podbarvují 
záb$ry, &asto celé montá%e záb$r'. Nap(íklad ve "lmu 
Shrek, kdy hraje tklivá píse) a my sledujeme paraleln$ 
záb$ry na osamoceného Shreka a osamocené Fiony.

Otázka Jaké funkce m'%e hudba mít?

Najd$te celkem &ty(i ukázky, v nich% najdete r'zné 
p(ístupy práce s hudbou.Úkol
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Zvuk – +e&

Slavar (r. H. Heilborn, 2009)

Sortie de bain (r. F. Henrard, 1994) Harvie Krumpet (r. A. Elliot, 2003)

+e& lze krom$ zvuku doprovázet také obrazem – ve "lmu 
Slavar se n$které proslovy &i ruchy p(epí#í p(ímo do textu   
a zobrazí se. ,ast$j#í p(ístup vyu%ívá kreseb/objekt', kdy 
p(i vypráv$ní n$které z postav se obsah (e&i zhmot)uje.

 V literatu(e d$líme vyprav$&e na dv$ základní kategorie (ich-forma a er-forma), 
ve "lmu to funguje toto%n$. Filmy Adama Elliota vyu%ívají er-formu, vyprav$& 
vypráví o n$kom (ne sám o sob$), zde navíc nejde o osobu, která by v p(íb$hu 
jakkoliv vystupovala.

P(i anal!ze (e&i ve "lmu se m'%eme zam$(it na mnoho aspekt'. To, zda 
postavy hovo(í (a zda mluví pouze lidé nebo i t(eba zví(ata), zda pou%ívají 
spisovn! jazyk, speciální ná(e&í, dialekty (jako nap(. série Mezi námi 
zví#aty), nebo archaick! a literární jazyk. Jazyk m'%e b!t také zcela 
vymy#len!.
M'%eme se zam$(it na vyprav$&e – zda stojí vn$ p(íb$hu, nebo je jeho 
sou&ástí, a zda jde o vypráv$ní v první nebo t(etí osob$.  

+e& na sto zp'sob'

Najd$te t(i ukázky, v nich% 
vás zaujala práce s (e&í.Úkol

Jak moc vnímáte to, jak li-
dé kolem vás hovo(í?K zamy#lení
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Zvuk – Ruchy

Beowulf (r. R. Zemeckis, 2007)VALL-I (r.: A. Stanton, 2008)

Ruchy, té% n$kdy zvukové efekty, mohou b!t náhradou za (e& – jako ve "lmu VALL-I, kdy se 
roboti mezi sebou dorozumívají pouze gesty nebo zvuky. Ka%d! z nich má své speci"cké, 
zatímco VALL-I vydává zvuk korespondující s jeho v!#kou, roztomilostí/povahou a stá(ím, 
Eva má o poznání digitáln$j#í zvukové efekty a z po&átku p'sobí a% nebezpe&n$ a chladn$. 
Film studia Pixar dokazuje, %e pomocí ruch' lze nejen zachycovat emoce (postav), ale ta-
ké je vyvolávat (u divák').

Ruchy najdou uplatn$ní p(i ak&ních scénách, soubojích, kde kov nará%í o kov, vzduchem 
svi#tí kulky, auta se pronásledují v p(epln$n!ch ulicích… P(i projekcích v sou&asn!ch ki-
nech b!vají úmysln$ práv$ tyto zvuky hlasit$j#í, aby zá%itek z akce byl intenzivn$j#í.            
V Beowulfovi se potkáme také s vyu%itím ruchu, kter! doká%e fungovat jako zbra). Mon-
strum (na obrázku) je sice abnormáln$ silné, ale má citlivé u#ní bubínky.

Tom a Jerry  (r. T. Avery)

Every Child ( r. E. Federonko, 1979)
V#echny ruchy mohou obstarávat lidé, kte(í zví(ata, lidi, v$ci imitují. Ve "lmu Every Child 
toti% hned první záb$r ukazuje, %e dva mu%i vypráví pohádku malému dít$ti a p(edehrávají 
mu scény i zvuky. Druh! obrázek ukazuje prolnutí záb$ru herce/vyprav$&e a záb$ru, kdy se 
z jeho dlaní stává vrána a "lm p(echází do animace.

Americké animované grotes-
ky se vyzna&ují tím, %e mnoho 
ruch' vzniká hrou na hudební 
nástroje. Mnohdy dochází ke 
krátk!m prolnutím – z ruchu 
se stane melodie (&asto zná-
má, klasická), aby poté zase 
p(e#la v ruchy.
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