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ABSTRAKT 

Táto práca sa zaoberá základným definovaním americkej trojaktovej štruktúry a jej vyuţi-

tím v dokumentárnom filme a následným dramatickým účinkom na divákove emócie po 

manipulácií s natočeným materiálom. 
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ABSTRACT 

This work deals with the basic definition of an American three-act structure, its utilization 

in a documentary, and the dramatic effect of manipulating recorded material on viewers' 

emotions. 
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ÚVOD 

 Je dávno známe, ţe pomocou strihovej skladby, jej pravidiel a zauţívaných konven-

cií je moţné divákovi predostrieť nekonečné mnoţstvo moţností výkladu obsahu daného 

diela. Dnešný divák je z väčšej časti oboznámený s filmovou gramatikou v našich konči-

nách nazývanou filmová reč. V ďalekej minulosti, keď bolo pre prvých divákov priam šo-

kujúce vidieť "rozkúskovaných" ľudí na filmovom plátne, nebol kladený skoro ţiadny dô-

raz na dramaturgiu. Divák sa len začínal formovať a vnímať vizuálne a neskôr i auditívne 

prvky, ktoré plnia funkciu znakov a sú nositeľmi významu. Aţ neskôr si začali tvorcovia 

hľadať aj iné cesty k divákovi a jeho vnímaniu, prostredníctvom premyslenej stavby diela, 

dramaturgie. Úlohou filmu je dnes psychologicky a hlavne emotívne pôsobiť na diváka. Z 

tohto dôvodu sa v mojej práci zaoberám dnes veľmi rozšírenou trojaktovou štruktúrou, 

práve v dokumentárnom filme, kde si divák v tej najväčšej moţnej miere môţe byť istý 

reálnymi emóciami zo strany protagonistov v tom danom filme. Taktieţ  sa tu budem okra-

jovo zaoberať dramatickým účinkom dokumentárneho filmu na divákove emócie a pouţi-

jem na to niekoľko konkrétnych príkladov. Samozrejme nepopieram skutočnosť, ţe existu-

je nespočetné mnoţstvo emotívne pôsobiacich hraných filmov, kde sa divák v priebehu pár 

úvodných minút dokáţe stotoţniť s hlavným hrdinom, ale nie je emócia ako emócia. Do-

kument nám neustále ponúka nové emócie no i tu platia isté limity pri analýze týchto emó-

cií, ktoré v nás dokáţe vyvolať správne zvolený dramatický postup. Raz nás film dokáţe 

rozplakať, inokedy pobúriť. Jednoducho povedané dokáţe s nami manipulovať. Otázkou 

zostáva, či s nami manipuluje samotný, ničím neprikrášlený príbeh, alebo sám autor pro-

stredníctvom manipulácie s filmovým materiálom?! Kaţdopádne dokument zobrazuje rea-

litu zo svojej vlastnej perspektívy a je len na nás, aby sme dokázali určiť tento špecifický 

uhol pohľadu.   
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1 DRAMATURGICKÉ PRINCÍPY 

 Dôleţitým prvkom dramaturgie je bezpochyby správne nastavený koncept drámy. 

Ten buduje hneď na začiatku scenárista, neskôr reţisér a v neposlednom rade strihač. Ak 

by som sa zamerala na autorskú dramaturgiu, ktorej sa budem venovať na záver pri analy-

zovaní praktickej časti mojej bakalárskej práce, je zväčša tento fakt zjednodušený o to, ţe 

všetky tieto profesie sú zastúpené v jednej osobe. Čo však odlišuje hraný film od dokumen-

tárneho, je do veľkej miery sporné vďaka ich vzájomnému prelínaniu, ktoré Jean-Luc Go-

dart popísal takto: ,,Všetky veľké hrané filmy sa blížia k dokumentu, rovnako ako všetky 

veľké dokumenty smerujú k hranému filmuʻʻ 
1
 Pri väčšine prípadov je to práve základný 

postup, ktorý je pri dokumente opačný. Autor vníma podnety z prostredia, človeka zasade-

ného do určitej spoločnosti a rôzne ďalšie situácie, do ktorých je zainteresovaný a postupne 

sa ich snaţí v záverečnej fáze vyhodnotiť. Dokumentárne príbehy nie sú závislé na tvori-

vých invenciách, ale na kreatívnom zmysle usporiadania, kedy prichádza na rad dramatur-

gia, ktorá dokáţe vystavať celú dramatickosť zobrazovanej témy. 

1.1 Moţnosti výstavby drámy 

 Film je rozprávanie. Rozprávanie o nejakej udalosti alebo sérií udalostí vytvorených 

tak, aby zaujali publikum. Najzákladnejšie delenie platné nie len pre filmových divákov je 

na úvod, jadro a záver. Avšak dôleţitým prvkom je nutnosť zachovania potrebnej celist-

vosti deja, aby sme príbehu nenarušili jeho vnútornú logiku. Kaţdá z jeho častí má posúvať 

diváka na emocionálnu a intelektuálnu úroveň a motivuje ho, aby chcel vedieť čo sa bude 

diať ďalej. Táto stratégia však nie je ţiadnou novinkou. Tieto pravidlá stanovil uţ grécky 

filozof Aristoteles.
2
 V praxi pouţívajú tvorcovia viacero postupov, filmových štruktúr, 

ktorými sa nechávajú viesť. Samozrejme nie vţdy je moţné, aby sa autor nechal obmedzo-

vať do takej miery, ţe bude schematicky vtesnávať svoje rozprávanie do presne stanove-

                                                 

 

1
 GAUTHIER. Dokumentární film, jiná kinematografie. Jihlava: Akademie muzických 

umění, 2004, s. 10-11. ISBN 80-7331-023-6. 

2
 GINDL-TATÁROVÁ, Zuzana. Praktická dramaturgia. Bratislava: Školfilm, 2005, s. 23. 

ISBN 80-969420-9-3. 
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ných medzí. Najmä dokumentaristi sa nechávajú unášať témou a popri pevnej štrukturálnej 

stavbe len prebehnú! Ale existuje mnoho príkladov, kedy autor dokumentu takpovediac 

ušije film na mieru podľa stanovených princípov. Zvolená forma rozprávania dokumentár-

neho filmu sa vtedy odvíja hlavne od špecifického uhlu pohľadu autora. Ten, ak chce 

svojmu divákovi priniesť bezprostredný emotívny záţitok, musí mať detailnú znalosť zob-

razovanej témy a prostredia. Následná autorova fascinácia témou by mala byť premietnutá 

do jeho formy podania príbehu divákovi.
3
 

1.2 Štruktúra filmu 

 Štruktúra pracuje ruka v ruke v reakcií na divákove očakávania. Filmový tvorca 

môţe tieto očakávania ešte umocniť alebo zmiasť, čím len zvyšuje divákovu účasť na prí-

behu. Základným stavebným materiálom kaţdého filmu sú štrukturálne prvky, ako sú zábe-

ry, scény, sekvencie a v prípade americkej trojaktovej štruktúry aj akty. 

 Všetky tieto dôleţité súčasti štruktúry filmu, či uţ ide o americkú trojaktovú štruk-

túru alebo o aristotelovské členenie deja sa začali vyvíjať súbeţne so vznikom filmu nie aţ 

v tak dávnej minulosti, no odvtedy prešli výraznými zmenami. Tvorcovia ranných filmov 

sa stretávali dosť často s nepochopením príčinných, priestorových a časových vzťahov. 

Svojho diváka si museli doslovne vychovať a prinútiť ho všetkými dostupnými prostried-

kami k chápaniu zobrazovanej skutočnosti alebo fikcie. Na území Spojených štátov teda 

dochádzalo k postupnému vývoju klasického hollywoodskeho filmu, čiţe postupné ustano-

venie reťazenia príčin a dôsledkov. Následne toto ustanovenie dávalo priestor pre vznik, 

divákovi čitateľnej zápletky, čo samozrejme súviselo s postupným predlţovaním filmového 

rozprávania.
4
 

 Pri väčšine dokumentárnych filmov, príbeh a jeho štruktúra nie sú úplne jednoznač-

né, aţ kým materiál neprejde k vrcholnej fáze triedenia v striţni. Pri takomto spracovaní 

                                                 

 

3
 ADLER, Rudolf. Cesta k filmovému dokumentu. Praha: AMU, 2001, s. 25-27. ISBN 80-

85883-72-4. 

4
 BORDWELL, David a Kristin THOMPSONOVÁ. Dějiny filmu. Praha: AMU/NLN, 

2011, s. 78-80. ISBN 978-80-7331-207-7. 
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môţe vzniknúť hneď niekoľko verzií, kým film dostane finálnu, emotívne najsilnejšiu zá-

verečnú podobu. Aj keď je kaţdý projekt iný a jedinečný, prvé fázy procesu sú totoţné. 

Nekonečné mnoţstvá materiálu, ktoré prechádzajú procesom pilovania od hrubého strihu 

aţ po finálny výsledok. A práve vo fáze hrubého strihu sa ponúka moţnosť a priestor na 

prehodnotenie závaţnejších otázok ohľadom štruktúry. 

 Existuje mnoho dokumentárnych filmov, ktoré nás nijak neoslovia kvôli svojej 

komplikovanosti a zloţitým prístupom k podstatným informáciám. Zo začiatku sa film 

môţe javiť ako divácky atraktívny, ale kým sa divák dostane na samotný koniec, ktorý mô-

ţe byť akokoľvek strhujúci, je film úplne o niečom inom, ako nám bolo prezentované na 

jeho úvode. Práve preto je potrebné aj pri takom médiu, akým je dokumentárny film vysta-

vať základ, na ktorom je film postavený a tým je štruktúra.
5
  

1.2.1 Základné štrukturálne prvky 

 V skratke priblíţim tie najzákladnejšie štrukturálne prvky týkajúce sa americkej 

trojaktovej štruktúry, na ktoré budem následne nadväzovať pri mojej ďalšej analýze. 

Záber - je základnou jednotkou filmového deja, ktorý v konečnom dôsledku tvorí dejovú 

líniu filmu. Kaţdý jednotlivý záber môţe divákovi sprostredkovať hneď celú radu informá-

cií: čas, náladu, emócie, charakter, rytmus. Jediný záber však dokáţe obsiahnuť aj zvrat v 

zápletke. 

Scéna (obraz) - je súbor po sebe idúcich záberov, ktoré majú spoločného menovateľa a tým 

je lokalita a čas. Odohrávajú sa na rovnakom mieste a v rovnakom čase. 

Sekvencia - je súbor záberov a obrazov, ktoré dohromady rozprávajú viac či menej konti-

nuálny príbeh o danej udalosti. Dá sa prirovnať ku kapitole v knihe. Má svoj začiatok, stred 

a koniec. 

                                                 

 

5
 BERNARD, Sheila C. Documentary Storytelling. Oxford: Elsevier, 2007, s. 61-62. ISBN 

978-0-240-80875-8. 
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Akt - je rad sekvencií, ktoré smerujú k hlavnému bodu zvratu, ktorý pramení priamo z prí-

behu. 

 Mnoho dokumentov, ako bolo vyššie zmienené, sa nedá zaradiť k ţiadnemu zo 

skladobných postupov. Existuje veľa spôsobov, ako vytvoriť vyhovujúcu štruktúru doku-

mentárnemu filmu, bez akéhokoľvek sa priblíţenia k aristotelovskému členeniu alebo tro-

jaktovej štruktúre. Madison Smart Bell vo svojej knihe Narative Desing opisuje, ţe hlav-

nou podstatou štruktúry pri dokumente je mať presvedčivé postavy a rastúce napätie. Kaţ-

dá zo scén by mala posúvať príbeh vpred a film by mal uspokojivým spôsobom uzatvoriť 

príbeh, ktorým to všetko začalo. Avšak pri bliţšom skúmaní môţeme povedať, ţe akýkoľ-

vek skladobný postup, ktorý zvolíme, nás bude viesť k poznaniu, ţe kaţdé rozprávanie, či 

uţ je to film hraný alebo dokumentárny, speje k rozuzleniu.
6
 

                                                 

 

6
 BELL, Madison S. Narrative Desing: Working with Imagination, Craft, and Form. New 

York: W. W. Norton & Company, 2000. ISBN 978-0393320213. 
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2 TROJAKTOVÁ ŠTRUKTÚRA 

 Trojaktová štruktúra je základom mainstreamových filmov prevaţne hollywoodskej 

produkcie. V jej ďalšom popisovaní budem vychádzať zo Syd Fieldovej biblie scenáristov, 

knihy Screenplay - The Foundation of Screenwrithing. 

 Podľa tejto štruktúry sú filmy povaţované za naratívne audiovizuálne formy, ktoré 

moţno deliť do troch hlavných častí, do aktov. Kaţdý príbeh nám predstavuje situácie, 

postavy a ich motivácie, ktoré vyvolávajú záujem u publika, ktoré sa následne stotoţňuje 

s postavou a jej dramatickou potrebou, aby pochopilo motivácie a čo najvernejšie preţívalo 

pochybnosti o ďalšom smerovaní hlavného hrdinu.
7
 

 Základom rozprávania trojaktovej štruktúry, tak isto ako aj pri klasickej antickej 

dráme, je narácia, čiţe séria udalostí interpretovaných tak, aby zaujali diváka. I tu platí zá-

kladné delenie na úvod, jadro a záver v podobe aktov. V grafickom znázornení by sme tro-

jaktovú štruktúru popísali takto: 

 

Obr. 1. Schéma americkej trojaktovej štruktúry 

2.1 Akt I. - Expozícia 

 Pod pojmom akt, si môţeme predstaviť rad obrazov a sekvencií, ktoré smerujú k 

hlavnému bodu obratu, ktorý pramení z príbehu. V tradičnej trojaktovej štruktúre sa v pr-

vom akte odohráva expozícia, pri ktorej sa oboznámime s postavami, prostredím a exponu-

                                                 

 

7
 FIELD, Syd. Jak napsat dobrý scenář. Praha: Rybka Publishers, 2007, s. 15-25. ISBN 80-

87067-65-7. 
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jeme dramatickú premisu - o čom príbeh je a situáciu - okolnosti deja, aby sme nastolili 

vzájomné vzťahy medzi protagonistami. Expozícia nám taktieţ prináša prvú zápletku deja 

(inciting incident), ktorou je nejaká udalosť, ktorá prinúti diváka sa nad danou témou za-

myslieť a venovať jej svoju pozornosť. Po prvom akte by mal divák mať všetky dôleţité 

informácie o kom príbeh je, kde sa odohráva a čo všetko je v hre. Prvý akt taktieţ riadi 

emocionálny vrchol na jeho konci (1. bod obratu), ktorý podnecuje akciu, ktorou začína 

druhý akt. 

2.2 Akt II. - Konfrontácia 

 V druhom akte dej naberá na tempe, vynárajú sa nové a nové komplikácie a neča-

kané zvraty. Hlavná postava tu čelí problémom, ktoré vznikli na základe jej rozhodnutia v 

prvom bode obratu a ktoré jej nedovolia uspokojiť svoju dramatickú potrebu - čo chce 

hlavný hrdina počas trvania filmu docieliť. Pribliţne v polovici druhého aktu a tým pádom 

aj filmu sa postava dostáva do blízkosti dosiahnutia svojho cieľa, avšak okolnosti deja ju 

odvedú a jej cieľ je v nedohľadne. Tento moment označujeme ako midpoint. 

 Tak ako prvý akt, tak aj druhý smeruje do emocionálne vypätého vrcholu a vyţadu-

je si akciu, ktorá následne spustí sled udalostí v treťom akte. 

2.3 Akt III. - Rozuzlenie 

 V treťom akte nám situácia vrcholí a dosiahne vyústenie deja v maximálne napätie 

a sily. Beţným omylom je to, ţe by tento tretí akt mal vyriešiť daný problém, ale nie je 

tomu presne tak. Zosilňujúce napätie na konci, by malo byť dokonca o čosi väčšie, ako na 

konci druhého aktu. Toto napätie následne tlačí na rozuzlenie (climax), kde je ešte priestor 

na moţné vyriešenie príbehu a zviazanie voľných koncov, ak je to pre uzavretie príbehu 

potrebné. 
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 Aj keď môţeme vyrozprávať len jeden primárny príbeh, je moţné sledovať dve 

alebo aj tri dejové línie v rámci jedného príbehu. Primárny príbeh nesie hlavnú štruktúru, 

ale aj ostatné linky by mali mať svoje emocionálne vrcholy a pády. Najdôleţitejšie je, aby 

sa v určitom momente prepojili v súvislý celok a presadili hlavnú dejovú zápletku. Pouţitie 

viacerých príbehových línií často umoţňuje docieliť väčšiu komplexnosť dokumentárneho 

rozprávania.
8
 

                                                 

 

8
 BERNARD, Sheila C. Documentary Storytelling. Oxford: Elsevier, 2007, s. 70-71. ISBN 

978-0-240-80875-8. 
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3 DOKUMENT V AMERICKEJ TROJAKTOVKE 

 Existuje mnoho spôsobov ako dokumentárne filmy vytvárať a tak isto prezentovať 

dnešnému divákovi. Tak ako v hranom filme, tak i v dokumentárnom, máme radu kreatív-

nych moţností, ako svoj odkaz podať v čo najzrozumiteľnejšej podobe, od filmovej štruk-

túry, cez uhol pohľadu, aţ po výslednú rovnováhu.
9
 Avšak v prvom rade musia dokumen-

taristi stavať svoj príbeh na základe zaznamenaných skutočností, ktoré sa nie vţdy podarí 

ovplyvniť a usmerniť podľa prvotných predstáv. Do značnej miery je to veľké obmedzenie 

čo sa výslednej štruktúry týka. Či uţ pouţijeme pre svoj dokument schému trojaktovej ale-

bo inej štruktúry, vţdy nám vyvstáva problém, ako zostať verný skutočnej zaznamenanej 

realite, keď prispôsobujeme zápletku, zvraty a vyvrcholenie rozprávania zvolenému postu-

pu. Kaţdý akt vo filme plní jedinečnú úlohu napredovania a skladania príbehu. V prípade 

dokumentu je dôleţité upriamiť pozornosť na túţby hlavného protagonistu a sledovať čo 

moţno najdetailnejšie jeho kroky k ich dosiahnutiu. 

3.1 Problém s výstavbou drámy 

 ,,Než začnete písať, musíte poznať štyri veci: koniec, začiatok, bod obratu na konci 

1. dejstva a bod obratu na konci 2. dejstva.ʻʻ 
10

 Pre scenáristu hraného filmu je táto rada 

neoceniteľným pomocníkom pri vytváraní postavy a výstavbe príbehu. Pri tvorbe doku-

mentu však nie je moţné predpokladať všetky aspekty vývinu deja. Samozrejme tak ako 

pre hraný film, tak aj pre dokumentárnu tvorbu sú tieto štyri body nosnými piliermi celého 

príbehu.  

 V prvom rade je v expozícií dôleţitým prvkom vybudovanie zápletky. V dokumen-

te je však sťaţením to, ţe nie vţdy je takýto kľúčový moment zaznamenaný a je teda úlo-

hou tvorcu vymyslieť vhodný spôsob pre vtiahnutie diváka do deja. Tak isto je neoddeli-

                                                 

 

9
 BORDWELL, David a Kristin THOMPSONOVÁ. Umění filmu. Praha: AMU, 2011, s. 

449-450. ISBN 978-80-7331-217-6. 

10
 FIELD, Syd. Jak napsat dobrý scenář. Praha: Rybka Publishers, 2007, s. 128. ISBN 80-

87067-65-7. 
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teľnou súčasťou odohrávajúceho sa deja vyvstávajúca ústredná otázka typu: Dosiahne náš 

hrdina svoj cieľ? Odpoveď na ňu by sme mali dostať v záverečnom treťom akte vo vyvr-

cholení climaxu. Ďalším problémom dokumentárnych filmov je stagnácia tempa v druhom 

akte. Jedným z moţných riešení je odpútať sa od chronologického rozprávania. Tu sa na-

skytuje moţnosť zakomponovania backstory, ktorá nám môţe objasniť prebiehajúce kona-

nie hlavného hrdinu a v širšom spektre nám priblíţi jeho ciele. V neposlednom rade pri-

chádzajú dokumentárne filmy o divákov svojou absenciou napätia, ktoré by malo toto pub-

likum naviesť k rade nových otázok. Riešením tohto problému je nastolenie konfliktu me-

dzi protagonistom a druhou stranou na čele s antagonistom.
11

 Ďalšou nástrahou na tvorcu 

dokumentárneho filmu môţe byť aţ prílišné mnoţstvo informácií, ktorým zahlcujeme di-

váka. Ten potrebuje určitý priestor na ich spracovanie. Tak isto je moţné, ţe rozprávanie 

hlavnej postavy nám duplikuje vizuálne predstavenie reality pomocou obrazu. 
12

 

 Toto je len hŕstka problémov, s ktorými sa stretáva celá rada dokumentaristov. Pre-

to je na mieste, keď tvorca uvaţuje popri téme aj o prípadnej štruktúre filmu ešte pred sa-

motnou realizáciou a tým predchádza moţným problémom pri záverečnom koncipovaní 

dokumentu. 

 V tejto časti budú mojim hlavným predmetom skúmania a analýzy tri dokumentárne 

filmy z rôzneho prostredia, kde sa budem snaţiť nájsť princípy americkej trojaktovej štruk-

túry vyuţívanej najmä v hranom filme bez ohľadu na to, či sa jedná o film americkej, eu-

rópskej alebo domácej československej produkcie.  

 

                                                 

 

11
 BERNARD, Sheila C. Documentary Storytelling. Oxford: Elsevier, 2007, s. 25-28. ISBN 

978-0-240-80875-8. 

12
 ROSENTHALL, Alan. Writing, Directing, and Producing Documentary Films and Vi-

deos. Carbondale: Southern Illinois University Press, 2007, s. 238-241. ISBN 978-

0809327423. 
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3.1.1 Sicko 

 Ako prvý konkrétny príklad skladobného postupu pouţijem dokumentárny film s 

názvom Sicko od excentrického tvorcu Michaela Moora. Celým filmom nás sprevádza sám 

autor bezprostredným, jemne sarkastickým komentárom, v ktorom robí sám zo seba takpo-

vediac blbca, keď tvrdí, ţe nie je moţné, na základe faktov, ktoré sú roky predkladané oby-

čajným Američanom, aby zdravotníctvo v okolitých štátoch alebo v Európe fungovalo 

inak. Taktieţ spadá do skupiny dokumentov, ktoré obhajujú a podporujú prípad. Konkrét-

nejšie, Michael Moore sa nás snaţí presvedčiť jasnými príkladmi a dôkazmi, aby sme prija-

li názor, ţe americké zdravotníctvo a hra poisťovní s pacientmi je naozaj choré. V koneč-

nom dôsledku to funguje. Ţiadny divák "ne-američan" o týchto jasných faktoch nebude 

mať najmenších pochýb. Rozhodne sa uţ v prvých minútach podarilo tvorcovi dokonale 

zapôsobiť na divákove emócie, ktoré v tomto okamihu predstavujú absolútne zdesenie z 

fungovania zdravotných inštitúcií. 

 Hneď na začiatku sme oboznámení s východiskovou situáciou Set upu. Hneď pr-

vým pouţitím archívneho záberu sa z úst niekdajšieho amerického prezidenta Busha doz-

vedáme ,,Amerika má problém!“ Rýchlym krokom sme vťahovaní do deja. V priebehu 

prvých piatich minút sa nám tento fakt snaţí dokázať mnoţstvom príkladov potvrdzujúcich 

jeho rozprávanie. Taktieţ nám tu predvádza neskutočnú koláţ archívnych záberov, výpo-

vedí a svojho známeho sarkastického komentára. Vyuţíva všetky dostupné prostriedky na 

zaujatie divákovej pozornosti od grafického znázorňovania a podtrhovania faktov, aţ po 

teatrálne narábanie s hudbou. Toto všetko vyvoláva u diváka dychtivú túţbu po informácií, 

akým spôsobom bude celá táto situácia riešená, ak vôbec existuje východisko z tejto situá-

cie. 

 

Obr. 2: Sicko (2007)    Obr. 3: Sicko (2007)      Obr. 4: Sicko (2007)  
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 Tak ako hraný film i dokument buduje príbeh. My sa nachádzame momentálne na 

jeho začiatku. Postupne sa nám začínajú črtať tri základné zloţky fungovania rozprávania.         

V tejto časti sa zoznamujeme s charakterom postavy. V danom dokumente je zastúpených 

mnoho ľudských príbehov a na prvý pohľad sa zdá, ţe nie je moţné určiť jednoznačne cha-

rakterové črty jedinej postavy. Ale všetky tieto príbehy majú spoločného menovateľa -  

zúfalstvo. Zúfalstvo zo zamietnutia ţiadosti, z neposkytnutia liečebnej starostlivosti atď. 

Tieto všetky pocity na seba preberá sám autor a vydáva sa na cestu za koreňom problému. 

Dostáva sa však do kolízie zráţkami záujmov zdravotných poisťovní a pacientov. Je to 

neprekonateľný problém na ceste za "zdravou Amerikou!" Z kolízie nám vzniká ďalšie 

mnoţstvo príbehov, ktoré na seba nadväzujú mnoţstvo charakterov. Na základe tohto po-

znatku sa vydáva na cestu za hľadaním moţností riešenia vskutku závaţného problému. To 

privádza autora k zmesi situácií, kedy Američan musí so všetkou skromnosťou uznať, ţe 

"Americký sen" nie je aţ taký ruţový a vo svetlej budúcnosti ţijú vo väčšej miere okolité 

krajiny, neţ samotná Amerika. Dôleţitým prvkom zastúpeným v dokumentárnom filme je 

autorov uhol pohľadu. Jestvuje mnoţstvo variácií, ako na tú istú problematiku pozerať 

z iného uhla. Ako som sa uţ zmienila na začiatku tento analýzy, Moore si zvolil cestu, ke-

dy sám seba pretvára na hlupáka, ktorý ani len netuší, ako sa veci majú za hranicami Ame-

riky. 

 Prvú tretinu postupne uzatvára 1. bod obratu, kedy sledujeme rozhodnutie Ameri-

čanky hľadať zdravotnú starostlivosť za hranicami štátu. Ale aby som nepredbiehala, 

k takémuto váţnemu rozhodnutiu je treba dospieť nejakou závaţnou situáciou. Tou je zá-

pletka určujúca Foreground story, kedy lekárska riaditeľka na súde otvorene hovorí 

o praktikách v zdravotných poisťovniach a následne na to počujeme archívnu nahrávku 

z roku 1979, ktorá pojednáva o politických machináciách a premene zdravotníctva na tová-

reň na peniaze. Následne druhým plánom, čiţe Background story sa stáva Moorove roz-

hodnutie vycestovať a spoznať iné moţnosti usporiadania zdravotníctva. Tak ako pri hra-

nom filme, aj tu je priestor pre divákove stotoţnenie s hrdinom.  

 Pri vstupe do druhého aktu je divák dôkladne oboznámený s východiskom prvého 

aj druhého plánu. Drţí si odstup a paralelne vníma predloţené dôkazy oboch strán.  Po zis-

tení, ţe všetko môţe fungovať aj inak, sa následne vraciame do východiskovej polohy, kto-

rá je pritvrdená o nový závaţný fakt označený ako "nové jednanie s pacientmi." Celé spo-

číva v neľudskosti, ktorá vrcholí vyhodením pacienta na ulicu bez poskytnutia pomoci. 
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Danú situáciu označujeme ako Darkest point – temný bod zvratu. Vyvrcholením bodu ob-

ratu č. 2. sa stáva fakt, ţe vláda sa nevie postarať ani o zdravie hrdinov z 11. septembra. 

Druhý akt nám uzatvára paradox, ktorým je špičková lekárska starostlivosť pre amerických 

nepriateľov z útoku na New York, väznených na Guantanáme. Toto poznanie posúva Mi-

chaela Moora k rozhodnutiu vydať sa na cestu za lekárskym ošetrením na Kubu. Teatrál-

nym spôsobom nám poukazuje na odvrátenú tvár Ameriky k pomoci svojim občanom. 

 

Obr. 5: Sicko (2007)    Obr. 6: Sicko (2007)      Obr. 7: Sicko (2007) 

 V priebehu tretieho aktu, po príchode na Kubu, nám servíruje mnoţstvo skutočností 

o ľudskom prístupe a zdravotnej starostlivosti na toľko zatracovanej komunistickej Kube. 

Posledným pripomenutím celej ústrednej témy je výpoveď doktorky Aleidy Guevara, ktorá 

pokladá otázku: ,,Prečo to u nás funguje a u vás nie?!“ Do samého konca nás Moore nene-

chá emocionálne vydýchnuť. Postupne uzatvára všetky motívy a ukončuje svoje poznáva-

nie amerického zdravotného systému. 

 Celé Moorove rozprávanie sa nesie v znamení kontrastu a prinášania kontroverz-

ných, účelne prezentovaných faktov. Ani na malý moment nedá svojmu divákovi vydých-

nuť od spŕšok emocionálne pôsobiacich blokov, v ktorých je prezentovaná široká vzorka 

Američanov, ktorí sú nepoistení alebo im ich poistka nepokrýva náklady na potrebnú lieč-

bu. Hoci je jeho uhol pohľadu mierne sarkastický, váţnosť a autentickosť filmu podporujú 

zábery z bezpečnostných kamier, ktoré zachytávajú nie úplne ľudské opovrhovanie nemoc-

níc bezradnými neplatiacimi pacientmi. 
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3.1.2 69 

 Dokument mladého dánskeho tvorcu Nikolaja Viborga pojednáva o na prvý pohľad 

neriešiteľnom probléme kodanskej mládeţe okupujúcej budovu mesta. Práve mesto je 

hlavným spúšťačom celého konfliktu, keď okupovaný objekt predá súkromnej organizácií 

a tým posúva zodpovednosť za deloţovanie mladých ľudí tretej strane. Dom v ktorom sa 

hnutie Ungdomhuset zhromaţďuje, zapríčiňuje uţ niekoľko rokov vášnivé diskusie, nie len 

medzi jeho obyvateľmi v rámci domáceho kultúrneho ţivota, ale aj na politickej pôde, kde 

razantné proti, hovorí kodanská radnica. Celý film by sme mohli označiť za akýsi portrét 

hnutia Ungdomhuset a jeho obyvateľov, ktorý sa snaţia, aby vonkajší svet pochopil ich 

ţivotný štýl. Taktieţ jedným z hlavných motívov je jednoznačne frustrácia obyvateľstva 

squatu a momentálna bezradnosť voči politickému systému.  

 V prvom akte je nám predstavená kultúra prebiehajúca vo vnútri okupovanej budo-

vy s jej obyvateľstvom. Autor nám v priebehu prvých pár minút predstaví aj ústrednú pos-

tavu hnutia Ungdomhuset Madsa Lodahla, ktorý nás bude sprevádzať celým priebehom 

filmu a vyvracať mylné názory verejnosti o akýchkoľvek násilnostiach a vandalizme v spo-

jitosti so squattermi. Z následných rozhovorov sa postupne dozvedáme hlavnú tému doku-

mentu, ktorou je predstavenie a pochopenie ţivotného štýlu kodanskej mládeţe. Tak isto 

sme oboznámení s dramatickou potrebou zakotvenou v hľadaní spoločného riešenia s rad-

nicou o ďalšom existovaní obyvateľstva budovy a odhodlanie vyjednávať v pokoji a mieri.  

 

Obr. 8: 69 (2008)    Obr. 9: 69 (2008)      Obr. 10: 69 (2008) 

Vo filme prichádza zápletka v podobe útoku zo strany policajných zloţiek na relatívne po-

kojných demonštrantov. Mladí aktivisti povaţujú vzniknutú situáciu za zradu pôvodne pri-

sľúbeného mierového zhromaţdenia a pokojná demonštrácia sa mení na útok dlaţobnými 

kockami. V ďalších momentoch nám Mads  pribliţuje  svoje  vnútorné pohnútky a dôvody, 
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Obr. 11: 69 (2008)    Obr. 12: 69 (2008)      Obr. 13: 69 (2008) 

prečo si vybral práve tento spôsob ţivota. Jeho rozprávanie o odchode z domova a túţbe 

nespadnúť do stereotypu môţeme označiť ako backstory. Prvý zlom v podobe bodu obratu 

č.1. nachádzame v informácií od televíznej reportérky, ktorá oznamuje vznik nadácie za 

záchranu spoločenstva obývajúceho budovu radnice. Mads zdôrazňuje potrebu získania 

bezpečného miesta pre squatterov avšak neverí, ţe sa vyjednávanie zaobíde bez násilia zo 

strany polície. Je pripravený spolu s ostatnými členmi hnutia bojovať za svoju slobodu. 

Dostávame sa do druhého aktu, kedy sa príprava na prípadné boje, ak nadácia zlyhá, stup-

ňuje. Mads priznáva, ţe je sklamaný z celého vývinu situácie. Uprostred deja sa dostávame 

do kritickej situácie označovanej ako midpoint, kedy na protestnom zhromaţdení vystúpi 

zástupca nadácie na záchranu squatu a oznamuje, ţe odstupuje z hry. Prezentuje vyjadre-

nia, ţe nie je v ich moci pomôcť skupine mladých ľudí v boji s mestom o zachovaní ich 

doterajšieho ţivota v dome. Ďalším následkom vyústenia situácie sú stupňujúce sa strety 

demonštrantov s políciou a stupňovanie napätia formou vyústenia konfliktov v násilnosti v 

uliciach. Reakciou na tieto skutočnosti je obsadenie novej budovy, kedy prichádza bod 

obratu č. 2. v podobe zatýkania jednotlivých demonštrantov políciou. V tejto chvíli je roz-

hodnuté, vojna sa blíţi. Dostávame sa do tretieho aktu, ktorý vrcholí pouličnými bojmi a 

zatiaľ najhorším konfliktom s políciou. Rozprávanie uzatvára Mads svojou výpoveďou na 

pozadí demolácie jeho domova, ţe uţ nechce viac pokračovať v tejto na oko demokratickej 

hre. V poslednom zábere sa však dozvedáme, ţe ich protesty mali predsa len akýsi zmysel 

a hnutie Ungdomhuset dostalo nové miesto pre svoj ţivot. 

 To do akej miery sa podarilo reţisérovi vstúpiť do ţivota uprostred tohto domu 

svedčí o určitej názorovej spriaznenosti s jeho obyvateľstvom. Podľa všetkého bol daný 

materiál nazhromaţdený s cieľom vytvoriť čo najobjektívnejší obraz danej situácie hlavne 

pre obyvateľov Dánska (Kodane) a vnesenie informácií medzi širokú verejnosť, ktorá vţdy 

nemá práve najšťastnejšie zmýšľanie o obyvateľoch Ungdomhusetu a miestach jemu po-

dobných. 
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3.1.3 Kupředu levá, kupředu pravá! 

 Dokument mladej českej dokumentaristky Lindy Jablonskej s tichým nestranným 

odstupom zobrazuje súkromný a verejný ţivot politicky angaţovaných mladých ľudí. Celý 

film nám vytvára obraz politických nadšencov, ktorí poskytujú akési mediálne krytie svo-

jim straníckym šéfom. Týmto spôsobom sa snaţia zabiť nedostatok vlastnej voľnočasovej 

aktivity v prospech farby, ktorá im predostiera jasnú budúcnosť. Divák môţe mať sprvoti 

problém odpútať sa od preexponovaných hodnôt jednotlivých protagonistov, pokiaľ sám 

nie je hrdým voličom tej onej strany. Je naozaj veľmi ťaţké si vybrať. Na jednej strane stojí 

hlúčik  jednoduchých  ľudí,  mladých  komunistov,  ktorí zanietenie ospevujú svoje ideály 

z čias normalizácie a okupácie. Snívajú o ţivote v paneláku, istej práci a nehynúcej láske k 

Sovietskemu zväzu. Proti ním stojí tvrdo bojujúca partia kravatových snobov, pre ktorých 

je parlamentná snemovňa posvätné miesto, tak ako roková sieň slávy pre fanúšika Rolling 

Stone. Takéto figúrky však vrcholovú politiku zväčša netvoria. Jasným dôkazom je aj mat-

ka mladej komunistky, ktorá je celý svoj ţivot politicky činná pod farbami nikdy nehynú-

ceho komunizmu, no svojím výzorom a vystupovaním je cieľom terajšej komunistickej 

strany značne vzdialená a len ťaţko dopomáha k samotnému vnútornému fungovaniu ve-

denia strany. Podobných kontrastov sa v priebehu filmu vyskytuje viac. Mladý komunista 

prehrabujúci sa vo svojich obľúbených politicky orientovaných kniţných publikáciách, ako 

Manifest komunistickej strany a zároveň zo steny čumiaci Beatles a Simpsonovi. 

 Aj nestranne zaloţenému človeku sa v tomto bode začína vynárať otázka, ako je 

moţné, ţe mladý človek v obklopení novej doby a budovaní porevolučných hodnôt, vidí 

svoju budúcnosť v uzavretom kruhu komunistickej spoločnosti, vo svojom pridelenom 

panelákovom byte a kaţdodenným vstávaním do istej práce, bez moţnosti zvoliť si čo je 

preňho to najsprávnejšie. 

 

Obr. 14-16: Kupředu levá, kupředu pravá! (2006) 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 25 

 

 Celá myšlienka je veľmi obdivuhodná a priestor pre obe strany je prevaţne vyváţe-

ný. Moţno trochu chýba významnejšia konfrontácia oboch strán zachytená pred kamerou. 

Istá snaha tu bola, keď nastal prvomájový stret týchto mladých nadšencov, ale na nešťastie 

sú všetci zúčastnení vo svojich postojoch neoblomní a akákoľvek prudká reakcia na argu-

menty je neprípustná. Výsledný súbor bizarností miestami pôsobí, akoby základná situácia 

bola vymyslená len pre účel filmu, čím sa stráca dojem autentickej výpovede. Túţba ţiť 

pod vládou sovietskej armády, vylepenie plagátu Václava Klausa v matkinej obývačke ale-

bo ladenie bytu v straníckych farbách sú miestami na hranici pochopenia, ale čo uţ čakať 

od ľudí, ktorí vymenili spektrum moţností oddychu za plávanie v politickom bahne.  

 Aj v tomto dokumente som sa snaţila o hľadanie štrukturálnych prvkov dôleţitých 

pre americkú trojaktovú štruktúru, no nie pri všetkých som bola úspešná. Čo však nezna-

mená, ţe  v rozprávaní nie je naexponovaná dramatická premisa a situácia. Ako diváci sa v 

prvej tretine pozeráme na základnú charakterizáciu hlavných postáv, v tomto prípade dve 

mládeţnícke politické hnutia, ktoré sú v ďalšej časti postavené do vzájomnej osobnej kon-

frontácie. Od začiatku na nás útočia dve naproste odlišné ideológie nesúce jasné posolstvo. 

Taktieţ je tu od samého začiatku naexponovaná téma volieb aj prostredníctvom archívnych 

záberov, ktoré však nahrávajú skôr komunistom, s jasným odkazom v závere: ,,Národná 

jednota zostáva zachovaná!ʻʻ Prostredníctvom titulkovej pasáţe sa presúvame o niekoľko 

desaťročí dopredu. Hlavní predstavitelia sa ocitajú v kontroverznom prostredí plnom napä-

tých a vyostrených situácií. Búria sa proti zauţívanému politickému systému a hlásajú ná-

vrat k socializmu. V prípade jednotlivcov zo strany komunistickej mládeţe, nie je úplne 

jasný bod zlomu pre voľbu a angaţovanosť v tomto politickom smere. Krásne sa tu však 

rozohráva vnútorný stranícky ţivot oboch protichodných strán prostredníctvom plesu, kde 

je moţné priamo porovnať staršiu i súčasnú generáciu politicky činných ľudí v tomto štáte 

na oboch stranách. Ďalším pozoruhodným nastoleným motívom je hľadanie si ţivotného 

partnera. Tu nastáva zaujímavá situácia, kedy David ako mladý komunista nevidí problém 

v tom, ţe by jeho partnerka nehájila farby revolucionárov typu Lenina a Che-Guevaru. Za-

tiaľ čo mladý ODSák si ani len nevie predstaviť, ţe jeho budúca manţelka by ho nepodpo-

rovala na rôznych straníckych zhromaţdeniach, či dokonca by bola naklonená ku komunis-

ticky zmýšľajúcej strane. Niekde uprostred tohto všetkého sa dostávame za hranice štátu, 

kde sa hrdina v podobe mladých komunistov vydáva bojovať do terénu proti svojim hlav-

ným prekáţkam. Nepriateľ a cieľ je jasne stanovený. V snahe hľadať ďalšie moţnosti, ako 
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osloviť čo najširšie publikum naráţajú na ďalšie prekáţky v podobe svojich málo zaniete-

ných berlínskych kolegov. V tomto momente sú obe strany plasticky zobrazené. Prenikli 

sme do súkromia a minulosti hlavných predstaviteľov a postupne sa tu vynára aj princíp 

konšpirácie. Koncom druhej tretiny rozprávania autorka nastoľuje presne mierené otázky 

obom stranám. Na pozadí parlamentných volieb vidíme znovu pripomenutú túţbu po ví-

ťaznom konci. Početná skupina modrých honosne očakáva víťazstvo, zatiaľ kým červení 

bez akýchkoľvek veľkých očakávaní skromne dúfajú v nárast popularity. 

 

Obr. 17-19: Kupředu levá, kupředu pravá! (2006) 

 Najviac fascinujúci na celom dokumente je však spôsob, akým je podávaná hrdosť 

nikdy nevymierajúceho komunizmu a povrchnosť mladých konzervatívcov. To boli dva 

významné motívy, ktoré sa niesli celým filmom. Na jednej strane ospevovanie hrdinov čias 

minulých a na strane druhej imidţ dnešného politika v demokratických farbách. 
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 Zatiaľ čo Michael Moore na nás ako divákov útočí hneď od začiatku prvej minúty 

filmu jeho špecifickým uhlom pohľadu na zobrazovanú tému, Linda Jablonská nás po-

zvoľna a nenútene vedie k spoznávaniu oboch protichodných strán. Niekde uprostred stojí 

dánsky dokument v réţií Nikolaja Viborga, v ktorom je pozoruhodný fakt, ţe napriek to-

mu, ţe sa jedná o európsku produkciu, je moţné vo forme rozprávania nájsť výrazné prvky 

výstavby trojaktovej štruktúry. Autor preniká postupne počas šiestich mesiacov do uzavre-

tej komunity mladých ľudí. Nijakým výrazným spôsobom však nezasahuje do priebehu 

zaznamenávaných udalostí. U Lindy Jablonskej je síce ukončený motív volieb prebiehajúci 

v roku 2006 (víťazstvom jednej zo zachytávaných strán), ktorý môţeme označiť ako za 

typický prvok pre záverečné rozuzlenie v trojaktovej štruktúre, kedy nám autor filmu priná-

ša finálne ukončenie, avšak z iného uhlu pohľadu zostáva táto téma otvorená pre nasledu-

júce volebné obdobie, kedy sa opäť obe strany postavia proti sebe. V konečnom dôsledku 

môţeme tento dokument zaradiť k európskej forme rozprávania príbehu, kedy naexpono-

vaní hrdinovia naráţajú na protichodné názory druhej strany (kolízia), stupňujú svoje výbo-

je (kríza), nenachádzajú podporu u rovesníkov (peripetia), vyhrávajú/prehrávajú pod far-

bami strany (katastrofa). 
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4 VNÍMANIE DIVÁKOM 

 ,, Vyvolávanie emócií je prvoradou úlohou pre väčšinu filmov.ʻʻ 
13

 

 Intenzita diváckeho pôţitku z dokumentárneho filmu vyplýva zo skutočnosti, ţe sú 

vystavané z faktov a nie z fikcie. To však samozrejme neznamená, ţe sú objektívne. Ako 

kaţdá forma komunikácie necháva priestor viacerým moţnostiam vnímania. Práve preto 

môţeme väčšinu dokumentov označiť za subjektívne, bez ohľadu na to, ako sa autori sna-

ţia materiál neutrálne prezentovať. Avšak aj v rámci tejto subjektivity existujú základné 

etické postupy pre tvorcov dokumentárnych filmov. Niekedy sa nás však autori snaţia, 

hlavne pri rôznych diskutabilných témach, akosi priviesť k tomu, aby sme sa na celý príbeh 

pozerali z ich hľadiska. Zo začiatku to môţe byť pre diváka dobrý štart a prezentácia auto-

rovho názoru, ale taktieţ netreba zabúdať, ţe divák potrebuje priestor pre svoje vlastné 

vyloţenie deja a dobrý dokumentarista mu je schopný načrtnúť aj pohľad z opačnej strany. 

Celý konečný prístup by sa preto nemal niesť v zmysle nútiť publikum súhlasiť 

s tvorcovými závermi. Ak však autor pristupuje k filmu dôsledne, môţe sa mu podariť od-

haliť rôzne pozoruhodné dôkazy, ktoré môţu posilniť argumenty a tieţ získať dôveru pub-

lika, ktoré nebude mať následne pocit, ţe bolo zmanipulované.
14

 

 Zatiaľ čo sa nás dokumentárny film Sicko snaţí presvedčiť svojou rétorickou for-

mou a pádnosťou svojich argumentov, o svojej pravde a vnuknúť nám nový emočný spô-

sob vnímania, v dokumente Kupředu levá, kupředu pravá! je zo strany autorky zaujatý vý-

razne nestranný postoj na obe strany, ktorý však podporuje niekedy aţ komické predstavo-

vanie členov jednotlivých strán. Z tohto spôsobu je do istej miery čitateľný jej osobný pos-

toj k politickej sfére a zápalu mladých ľudí dostať sa do vysokej politiky. 

 

 

                                                 

 

13
 SMITH, Greg M. Film Structure and the Emotion System. New York: Cambridge Uni-

versity Press, 2003, s. 4. ISBN 978-0-521-81758-5. 

14
 BERNARD, Sheila C. Documentary Storytelling. Oxford: Elsevier, 2007, s. 4-5. ISBN 

978-0-240-80875-8. 
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4.1 Divák a emócie 

  Na úvod je podstatnou súčasťou dobrého rozprávania vytvorenie nálady, ktorú by 

mal autor udrţiavať počas celého trvania filmu. Počas neho by nám mal naservírovať fakty, 

ktorých účinnosť podporí správne zvoleným dramatickým postupom. Ďalším faktorom 

efektívneho budovania napätia prostredníctvom emócií je správny výber rytmického uspo-

riadania udalostí. Takýmto emočným dopadom na diváka sa v minulosti zaoberal aj pred-

staviteľ ruskej montáţnej školy Sergej Ejzeštejn.
15

 

4.2 Manipulácia s divákom 

 Existuje mnoţstvo dokumentárnych filmov, ktoré aj napriek svojmu neutrálnemu 

prezentovaniu postoja, zobrazované skutočnosti radi prikrášľujú vo svoj prospech. Sám 

Robert J. Flaherty vo filme Nanuk, človek primitívny realitu pretvára a idealizuje. 
16

 Dnes 

na nás však autori dokumentov útočia oveľa agresívnejšie za pomoci manipulácie s natoče-

ným materiálom v prospech štruktúry filmu. Do istej miery nám týmto spôsobom skresľujú 

triezvy pohľad na realitu, čo v niektorých prípadoch vyvoláva nevierohodnosť celého fil-

mu. Avšak platí, ţe aj ,,Nevierohodný dokumentárny film stále zostáva dokumentárnym 

filmom.ʻʻ 
17

 

                                                 

 

15
 SMITH, Greg M. Film Structure and the Emotion System. New York: Cambridge Uni-

versity Press, 2003, s. 4. ISBN 978-0-521-81758-5. 

16
 Nanook of the North [film]. Directed by Robert J. FLAHERTY. 1922. 

17
 BORDWELL, David a Kristin THOMPSONOVÁ. Umění filmu. Praha: AMU, 2011, s. 

450. ISBN 978-80-7331-217-6. 
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 Frederick Wiseman tvrdí, ţe manipulácia prichádza zo samotným začiatkom tvori-

vého procesu autora, kedy práve on je tým, kto rozhoduje o výbere podstatných prvkov pri 

realizácií filmu. 
18

 

4.3 Autorský dokumentárny film 

 Autorský dokumentárny film vznikol ako reakcia na vyzdvihovanie objektivity do-

kumentárneho filmu. Guy Gauthier sformuloval základnú otázku práve na tento typ doku-

mentu: ,,Aký veľký je autorov podiel a aký typ filtru predstavuje medzi divákom a vzťahom 

k natočenej skutočnosti?ʻʻ 
19

 Po odpovedi na ňu som taktieţ dlho pátrala ako tvorca autor-

ského filmu z mojej praktickej časti bakalárskej práce. 

 Po ujasnení si nosnej témy a vnútorných východísk hlavnej postavy, som sa snaţila 

sformulovať koncept štruktúry rozprávania filmu, ktorý by v konečnom dôsledku mohol 

fungovať. Samozrejme všetko sa odvíjalo od podrobného preskúmania témy a prostredia. 

Po zadefinovaní si moţnej zápletky a určenia dramatickej potreby hlavnej postavy som 

pristúpila k samotnému procesu zaznamenávania situácií smerujúcich k rozuzleniu deja. 

Pri tejto fáze procesu však došlo k nepredvídateľným zmenám v nastolených situáciách, čo 

v závere pozmenilo samotné smerovanie rozprávania. Aj napriek dôkladnému analyzova-

niu témy pred natáčaním som však nepočítala s niekoľkými variantmi, ktoré by mohli pri 

realizácií nastať. Táto zásadná chyba vzdialila toto rozprávanie príbehu od pôvodne zmýš-

ľanej štrukturálnej výstavby. Ďalším sťaţením je taktieţ fakt, ţe v úlohe hlavnej postavy sa 

predstavujem ja, ako autor so svojím vnútorným bojom.  

                                                 

 

18
 BORDWELL, David a Kristin THOMPSONOVÁ. Dějiny filmu. Praha: AMU/NLN, 

2011, s. 603-304. ISBN 978-80-7331-207-7. 

 

19
 GAUTHIER. Dokumentární film, jiná kinematografie. Jihlava: Akademie muzických 

umění, 2004, s. 265. ISBN 80-7331-023-6. 
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V následnom záverečnom procese výstavby drámy bolo mojou najväčšou dilemou 

odkrývanie skutočností a situácií, ktoré by však v konečnom dôsledku pomohli určiť ďalší 

vývin deja a priniesli by vyvrcholenie rozprávania. Faktorom, ktorý taktieţ neprispieva k 

úplnému uzavretiu motívov je to, ţe z hľadiska môjho osobného zainteresovania som ne-

kládla dôraz na priestor pre väčšie vyjadrenie ďalších zainteresovaných strán. Avšak po 

finálnom dokončení tohto krátkeho autorského dokumentu môţem povedať, ţe som vedo-

me vo svoj prospech prifarbila realitu práve štruktúrou zvolenou pri záverečnej výstavbe 

drámy. 
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ZÁVER 

 Dokumentárny film prešiel od svojho vzniku veľkým mnoţstvom zmien, nie len z 

hľadiska zjednodušenia záznamu, ale v neposlednom rade sa vyvíjala aj jeho štrukturálna 

stavba a tým zapríčinený intenzívnejší emocionálny dopad na diváka. Avšak aj napriek 

veľkým vplyvom z oblasti hraného filmu, dokument môţeme len veľmi ťaţko vtesnávať 

do predom určenej pevnej štrukturálnej formy, akou je aj americká trojaktová štruktúra, bez 

vonkajších vplyvov v podobe neustále sa meniacej a rozvíjajúcej zaznamenávanej reality. 

 Štruktúra, pri väčšej časti dokumentárnych filmov, slúţi v počiatočnom štádiu plá-

novania a prieskumov ako akési vodítko, od ktorého sa môţe autor odraziť pri následnom 

zaznamenávaní reality.  
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ZOZNAM POUŢITÝCH SYMBOLOV A SKRATIEK 

atď  a tak ďalej 

Obr.  obrázok 

s.  strana 
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