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ABSTRAKT 

Ve své práci píšu o procesu, kterým prošel můj bakalářský film Pavilon 

z porcelánu a jaké pohnutky mě vedly k tomu, že jsem zpracovala právě toto téma. 

Uvádím, jakým obtížím musí čelit autor adaptace, jak je třeba příběh přetvářet a mě-

nit, jestliže má sloužit jako scénář k animovanému filmu. Zabývám se také procesem 

redukce a syntézy charakterů, přizpůsobením příběhu a v neposlední řadě technolo-

gickým postupem, který jesm pro svůj projekt zvolila. 

 

Klíčová slova: Čína, pavilon, adaptace, dřevoryt, tradice, básník, krása, poezie, at-

mosféra, Adobe After Effects   

 

ABSTRACT 

In my thesis I write about the process which my bachelor film Porcelain pavili-

on has gone through and what were the motives that made me adapt this story. I 

mention the difficulties the author of an adaptation has to face, how the story has to 

be modified and changed to become an animation film script. I also indicate the pro-

cess of reducion and of the synthesis of characters, adjustment of the story line and 

last but not least I describe the actual technological method I chose for my project. 

 

Keywords: China, pavilion, adaptation, woodcut, tradition, poet, beauty, poetry, at-

mosphere, Adobe After Effects 
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ÚVOD 

Odjakživa jsem byla vedena k hlubokému a skrznaskrz pozitivnímu vztahu k 

literatuře, proto pro mě bylo naprosto přirozené hledat námět na bakalářský film prá-

vě zde, v nepřeberných vodách psaného slova. Původ mé rodiny částečně spadá do 

Německa, a tak je mi inklinace ke germánské kultuře něčím zcela přirozeným. Sama 

jsem delší dobu chodila do školky v severním Německu, v kterémžto prostředí jsem 

se často setkávala s německy psanou dětskou literaturou, která v sobě nese cosi spe-

cifického, jakýsi nádech, který je mi velice blízký. Po návratu do České republiky mi 

dále byla, nutno říct že nenásilně a zcela přirozeně, podáváná překladová německá 

dětská literatura a právě ta ve mně zanechala nesmazatelnou stopu. Kniha Můj pra-

dědeček a já, ze které jsem čerpala námět pro svůj film, spadá právě do této katego-

rie. Kniha byla oceněna cenou Hanse Christiana Andersena, což znamená, že mno-

hými je výrazně ceněna pro svou nepopiratelnou literární kvalitu. Napsat dobrou 

knihu pro děti, ke které se ony děti budou vracet ještě v dospělosti, je jistě velkým 

uměním. A tomuto umění jsem chtěla vzdát hold, ačkoliv si nejsem jistá, zda je má 

bakalářská práce hodna tomuto účelu sloužit.    

   



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 11 

 

I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 VÝBĚR TÉMATU A NÁMĚT 

1.1 Námět 

Cesta k výběru námětu mé bakalářské práce byla na hony vzdálena náhodě. 

Dlouho jsem uvažovala, jaké téma vlastně považuji za dostatečně nosné pro projekt, 

kterému věnuji rok svého života. Při zkoumání minulých ročníků bakalářských prací 

a zjištění, na jaké tematické rovině se většina pohybuje, jsem zvolila vylučovací me-

todu: nechci dělat videoklip, ilustraci nějaké říkanky, nemám potřebu vkládat do fil-

mu něco ze svého nitra zmítaného depresemi, neb takové nitro nemám, ani nechci 

sdělovat světu žádnou vlastní velkou myšlenku, protože nemám ani tu. Zároveň jsem 

prostým posouzením své divácké zkušenosti, a také na základě moudrých rad, sezna-

la, že k napsání silného nebo alespoň něco říkajícího příběhu  nemám dostatečné 

vlohy. Zároveň jsem přihlédla ke svému celoživotnímu živému zájmu o literaturu a 

z této jednoduché rovnice vyplynulo, a to i přes to, že mé nadání k matematice je 

snad ještě mizivější než vlohy k tvůrčímu psaní, že ideálním řešením je pro mne lite-

rární adaptace. 

1.2 Adaptace 

Literární adaptace je žánr v mnohém nevděčný. Je jen malé množství filmů, 

které se mohou se svou literární předlohou byť jen měřit a i ty zapadají 

v nepřeberném množství paskvilů, jež více či méně odpovídají originálu. Snažila 

jsem se proto najít příběh s co největší pravděpodobností neznámý, a to z očividně 

pragmatického důvodu, tedy aby divák k předloze příliš nepřihlížel a neznaje ji, ne-

srovnával.  

Hledala jsem tedy ve své paměti příběh rozsahem spíše kratší, který ve mně 

zachoval natolik silnou odezvu, že bych byla i po letech schopna jej reprodukovat. 

Mou silnou stránkou totiž je schopnost přečíst velké množství materiálu v krátké do-

bě, slabou potom neschopnost jej uchovat. V paměti mi opakovaně vyvstával jakýsi 

obraz, který jsem však nebyla schopna zařadit do kontextu a zprvu jej tedy přehlíže-

la. Postupně jsem se ale, především pro nedostatek inspirativních nápadů, začala 

k onomu obrazu vracet. Musím poznamenat, že vzhledem k tomu, že jsem bohužel 
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majitelem dost špatné paměti, mi v hlavě nejčastěji ulpívají spíše dojmy a atmosféry, 

nikoliv však děje a postavy.  

1.3 Předloha 

Tento vracející se obraz, či spíše scéna, ve mě vyvolával dojem velmi uklid-

ňující. Po čase jsem si vzpomněla, že se nejspíš jedná o povídku pocházející ze staré 

dětské knížky, kterou mi kdysi čítávala maminka. Ta mi vzpomínku potvrdila a po-

kusila se se mnou znovu sestavit děj příběhu. Věděla jsem, že povídka se jmenuje 

Pavilon z porcelánu a že klíčovou roli v něm hraje Čína, poezie, krása a fantazie. 

Protože jsem ale inkriminovanou knihu nenašla doma, zašla jsem do zlínské městské 

knihovny, kde jí – kupodivu – disponovali. Paní knihovnice se upřímně podivila 

mému výběru, když se v záznamu knihy, která ležela v nejzazším koutě archívu, do-

četla, že si ji dobrých čtyřicet let nikdo nevypůjčil. 

Tato kniha, kterou napsal laureát ceny Hanse Christiana Andersena, německý 

dětský spisovatel James Krüss, se jmenuje Můj pradědeček a já. O čem pojednává, 

zde není podstatné, pouze zmíním, že obsahuje především krátké povídky inspirova-

né jazykem, poezií a lingvistikou vůbec. Právě poslední povídkou je můj Pavilon z 

porcelánu. Příběh obsahuje vše, k čemu mám pocit, že alespoň okrajově mám co do-

dat.  
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2 ADAPTACE 

Slovy nejmenované osoby, klasika v oboru: „animovaný film je vždycky pro-

blém," s čímž nemohu než souhlasit. Nejsem si jistá, jestli je větší problém autorský 

film nebo adaptace, do diskuze mohu přispět jen prohlášením, že moje adaptace pro-

blémem byla.  

Jedním ze základních problémů/otázek byla forma zvukového doprovodu 

filmu. Vzhledem k tomu, že námětem (posléze pak spíš jen inspiračním zdrojem) je 

povídka, bylo nasnadě, že film doprovodí voiceover samotné povídky, což jsem se 

již zpočátku pokusila realizovat. Nezastupitelnou úlohu v tomto záměru hrál vedoucí 

mé bakalářské práce, Jan Živocký, který, vzhledem ke své zkušenosti s dramatizací 

psaného textu, byl tak laskav a mnou modifikovanou povídku mi načetl.   

Pavilon z porcelánu má devět standardních knižních dvojstran textu. Je samo-

zřejmě nemyslitelné, abych všech devět stran poctivě slovo po slovu převedla do au-

dio záznamu, kterým pak doprovodila výsledný film. Jen orientačně jsem zkusila, jak 

dlouho mi trvá přečtení povídky nahlas, relativně pomalým tempem tak, aby bylo 

možno případně poslouchat a zároveň sledovat obraz. Trvalo mi to 27 minut a 46 

vteřin. Tuto variantu jsem tedy s lehkým srdcem opustila (čímž nechci v žádném pří-

padě naznačit, že jsem měla v plánu ji realizovat). 

2.1 Problém redukce příběhu 

Jako další varianta se nabízelo, že povídku přepíšu a zkrátím. To se neobešlo 

bez obsáhlé konzultace s mým otcem, který mimo jiné učí literární interpretaci na 

Univerzitě Palackého v Olomouci. Tehdy jsem si uvědomila, že nejsem schopna 

z příběhu extrahovat hlavní myšlenku. Hodnou chvíli jsem strávila pochybnostmi o 

svých analytických schopnostech a umění úsudku, když jsem si očividně vybrala ně-

co, co nejsem schopna ani na základní rovině interpretovat, natož pak adaptovat. Po 

ujištění, že se jedná o autorskou krizi zcela běžné podoby a průběhu, jsem se pustila 

do další fáze, tedy pokusu příběh konečně nějak uchopit.  

Sepsala jsem si na papír důvody, proč na mě vůbec celá věc tolik zapůsobila a 

co zapříčiňuje, že ji chci adaptovat. Po čase jsem dospěla k tomu, že ve mně nerezo-

nuje ani tak hlavní myšlenka textu, nějaké poselství nebo metaforický obraz skuteč-
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nosti, jako spíš forma, kterou je text napsán. James Krüss a zvláště pak paní překla-

datelka Hana Žantovská jsou mistři slova na slovo vzatí. Tomu i napovídá celý cha-

rakter knihy, která spočívá především na jazykových hříčkách a dětsky jednoduché, 

ale v jednoduchosti krásné poezii. Bylo tak nezbytné, abych se v textu pokusila najít 

onu ústřední myšlenku oproštěnou od všech těch krásných vět, pod kterými byla po-

hřbena.  

Ne že by se to nepodařilo, avšak zjistila jsem, že zmíněná myšlenka je nahlí-

žitelná z mnoha rozličných perspektiv. Musela jsem tak jednu z oněch perspektiv při-

jmout za vlastní a pokusit se podívat na text jejím prizmatem. Což bohužel zákonitě 

ústí v to, že na ostatní úhly pohledu jsem musela rezignovat a nadále jim nepřikládat 

důležitost, což se mi jevilo nadmíru obtížným, protože z mého pohledu jich povídka 

skýtá velké množství.  

Nicméně rozhodla jsem se pro interpretaci následující: celý příběh vlastně 

vypovídá o tom, že k tvůrčímu procesu a kráse z něj vycházející je nutno přistupovat 

pokorně a s úctou a nesnažit se násilně ji ohýbat a přetvářet k obrazu svému, k čemuž 

nás náš vlastní a nepopiratelný antropocentrismus, v užším slova smyslu egocentris-

mus, často svádí. Zároveň není důležité, z jakého zdroje ona „krása“ pochází, hod-

notný je její význam pro okolí a vůbec schopnost ji vnímat, která podle mě není, ač 

by se to mohlo zdát, vždy tak docela samozřejmá. Tohle jsem se pokusila vyjádřit 

tak, že na určitých místech děje se volně zastupují čínské znaky a latinka, což by mě-

lo tuto myšlenku ilustrovat. 

Dalším z klíčových bodů postupu bylo určit hlavního hrdinu. V povídce je 

hlavní hrdina kolektivní, je jím společnost výletníků na lodi. Já jsem však ke své po-

třebě tento kolektiv silně zredukovala, nebylo tedy už možné přijmout stejný model, 

minimálně ne v nezměněné podobě. Nabízela se možnost, že hlavním hrdinou učiním 

onoho básníka, jakéhosi pozitivně naladěného Charóna, který toho, kdo si to zaslou-

ží, převeze na bájný „ostrov poznání“. Při hlubším pohledu jsem však nabyla dojmu, 

že tato varianta je příliš didakticky laděná a tedy neodpovídá dojmu, jaký bych chtě-

la, aby film v divákovi vyvolal. Nechtěla jsem, aby odcházel s dojmem, že skupina 

bláhových a nesvéprávných turistů se nutně podvolila libovůli jakéhosi mentora, kte-

rý se svévolně rozhodl odtajnit jim něco ze svého tajemství, i když si to vlastně vů-

bec nezaslouží. Naopak, chtěla jsem, aby bylo pochopeno, že ona cesta byla umož-
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něna na základě určitého přispění ze strany kolektivu, který však musel vyjít 

z podnětu některého z cestujících. Otázkou zůstalo, koho za tohoto přispěvatele určit. 

2.2 Syntéza charakterů 

Nakonec pro mě rozhodlo, že animovaný film je, při vší své úctě, kterou 

k němu chovám, médiem určeným a priori pro dětského diváka. A v každém správ-

ném příběhu nutně musí být něco či někdo, s kým se může cílové publikum identifi-

kovat. Proto jsem jednu ze ženských postav výrazně omladila a drobně poupravila 

příbuzenské vztahy zúčastněných, takže v příběhu nakonec figurovala jakožto dcera 

jedné z protagonistek. Dále jsem musela zredukovat počet ostatních postav, neboť 

sedm bylo pro příběh neúnosných. Vyřadila jsem tedy postavy dramaturgicky nevý-

razné či bezvýznamné a charakterově spojila některé, u kterých se mi to hodilo.  

Tuto syntézu jsem provedla i v případě obou asijských hrdinů. V povídce vy-

stupují dvě čínské postavy: Li, majitel džunky, na které se cestující plaví a Li Tai 

Pe1, který žije v zahradě skryté na ostrově. Spojení ani v tomto případě nebylo sa-

moúčelné. Oba, jak Li, tak Li Po zastávají v příběhu podobnou úlohu; Li provází  tu-

risty na cestě až k ostrovu a vysvětluje jim okolnosti situace a Li Po se jich ujímá na 

ostrově a ukazuje jim, názorně i zprostředkovaně, divy, kterých je ostrov schopen. 

Oba plní roli průvodce, proto také byli, obrazně řečeno, první na ráně, když došlo na 

slučování postav. Z obou charakterů tedy ve výsledku vznikla postava Li Pa, básní-

ka, který se ale se společností nesetká až na vzdáleném ostrově, ale už na pevnině a 

bude to právě on, kdo celý kolektiv na ostrov odveze. To však zároveň nebude auto-

matické, protože Li Po by měl vyznívat jako nezávislá, neuplatitelná tvůrčí osoba, 

která nemá zapotřebí dělat komukoli převozníka. 

Měla jsem tedy hlavní hrdinu-dítě a záměr, že nějakým způsobem musí zapří-

činit obrat ve smýšlení básníka. S myšlenkou, že děti bývají, na rozdíl od dospělých, 

chápány jako čisté a nevinné duše, nedotčené tolika špatnostmi světa a nesemleté 

svým okolím, jsem dítě-dceru nechala vidět básníkovy výtvory tam, kde ostatní 

                                                 

 

1 Li Tai Pe, známěji Li Po, byl slavný čínský básník žijící v období dynastie Tchang v osmém století našeho 
letopočtu (konkrétně mezi lety 701-762 n.l.) 
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účastníci zájezdu nic neregistrovali. Účelem příběhu se tím stalo to, že dospělí musí 

podniknout jakousi cestu návratu do světa fantazie, aby byli znovu schopni vidět vě-

ci, které dětem nečiní problém, protože děti stále ještě schopnost bezmezné fantazie 

mají. 

Abych zamezila plytkosti práce, snažila jsem se najít v příběhu více rovin, a 

to jednak po stránce výtvarné, tak obsahové. 

Osobně mám silný vztah k asijské, především pak japonské kultuře a věřím, 

že i skrze tento důvod ve mně příběh vyvolává pozitivní konotace. V minulosti jsem 

se intenizivně věnovala studiu japonské tradiční i moderní kultury, pár let se učila 

japonsky a tím jsem nabyla dojmu, že k tématu snad nebudu přistupovat jako příslo-

večný kozel k zahradničení.  

Vystupuje zde postava asijského básníka, pro potřebu pochopení lhostejno, 

jaké přesně národnosti. Vzhledem k tomu, že hraje klíčovou roli, chtěla jsem ve vý-

tvarném pojetí akcentovat právě ono východní fluidum. Zkušenost Středoevropana 

s východní tradicí není zpravidla příliš obsáhlá, chtěla jsem se tedy zaměřit na něco 

známého, co by (v nejlepším případě) vyvolalo třeba jen lehkou, ale o to trvalejší  

asociaci.  

Po úvahách, co v člověku vyvolá asociativní vazbu na dálný východ, jsem se 

pokusila pracovat se skutečnou čínskou (či japonskou) faunou a flórou, abych tento 

dojem povzbudila. Nutno říct, že poněkud otrocky a těžkopádně. Pro tyto potřeby 

jsem trávila hodiny prohlížením katalogů tradičních zenových zahrad, vysedáváním 

na přednáškách o japonské architektuře a chozením po nejrůznějších tematických 

výstavách.. S výsledkem jsem ale nebyla spokojena, a to především proto, že příběh 

je natolik prodchnutý jakýmsi fantastičnem, že mu jednotvárná realita nutně musí být 

spíše na škodu. 

Dále jsem se tedy zaměřila na onu ireálnou atmosféru a zkusila přitom praco-

vat s dojmem, který z krajiny na pomezí Číny a fantaskních světů mám. Zároveň 

jsem přihlížela k faktu, že se jedná o příběh určený primárně pro dětského diváka. 

V dalších výtvarných návrzích jsem tedy opustila koncept minimalistické, až strohé 

čínské estetiky a zkusila problém uchopit z druhého konce. Kladla jsem tak důraz 

hlavně na barevnost a tvary tak, aby ve mně vyvolávaly kýženou atmosféru. Ani ten-
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to postup se však bohužel neukázal být ideálním, neboť výsledek byl nepřehledný a 

příliš jásavý. V neposlední řadě nakonec skýtal jen malé množství odkazů na dálný 

východ. 

2.3 Rezignace 

V tomto okamžiku jsem se ocitla ve slepé uličce. Měla jsem jakousi předsta-

vu o „poselství“, které chci filmem předat, ale úplně jsem ztratila víru ve formu, kte-

rá by mi nejlépe vyhovovala. Po sérii konzultací jsem dospěla k východisku: je třeba 

rezignovat na faktickou podobu předlohy a pokusit se redukcí dospět k podstatě. Po-

té, co jsem strávila nemálo času snahou o ilustrování předlohy, ke které jsem měla 

tolik silný vztah, mi bylo zatěžko posouvat ji někam úplně jinam, což samo o sobě 

nebylo tak docela jednoduché. 

Naštěstí jsem ale dostatečně brzy pochopila, že ne každý text je zároveň 

vhodným scénářem, tím méně pak animovaného filmu. Došlo mi, že co mě na Pavi-

lonu přitahuje, je jednak vyznění, především ale jeho literární podoba. Mám odjak-

živa vřelý vztah k literatuře a slovu jako takovému a to, společně s psychologickým 

aspektem toho, že mi povídka připomíná dětství (což by už samotné bylo až notoric-

ky známým a pochopitelným důvodem k preferenci), zapříčiňuje, že mám neodbytný 

dojem, že žádný obraz, žádná scéna ani žádná postava nejsou v povídce zbytečné. 

Tuto představu jsem ke svému rozladění musela opustit. Chtěla jsem-li na jedné stra-

ně zachovat konzistenci a na straně druhé sdělit alespoň marginální myšlenku, bylo 

bezpodmínečně nutné začít uvažovat zcela jiným způsobem.  

2.4 Inspirace v tradici 

V tomto okamžiku jsem se ocitla ve slepé uličce. Měla jsem jakousi předsta-

vu o „poselství“, které chci filmem předat, ale úplně jsem ztratila víru ve formu, kte-

rá by mi nejlépe vyhovovala. Po sérii konzultací jsem dospěla k východisku: je třeba 

rezignovat na faktickou podobu předlohy a pokusit se redukcí dospět k podstatě. Po-

té, co jsem strávila nemálo času snahou o ilustrování předlohy, ke které jsem měla 

tolik silný vztah, mi bylo zatěžko posouvat ji někam úplně jinam, což samo o sobě 

nebylo tak docela jednoduché. 
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Mám odjakživa vřelý vztah k literatuře a slovu jako takovému a to, společně 

s psychologickým aspektem toho, že mi povídka připomíná dětství (což by už sa-

motné bylo až notoricky známým a pochopitelným důvodem k preferenci), zapříči-

ňuje, že mám neodbytný dojem, že žádný obraz, žádná scéna ani žádná postava 

nejsou v povídce zbytečné. Tuto představu jsem ke svému rozladění musela opustit. 

Chtěla jsem-li na jedné straně zachovat konzistenci a na straně druhé sdělit alespoň 

marginální myšlenku, bylo bezpodmínečně nutné začít uvažovat zcela jiným způso-

bem.  

2.5 Japonské dřevoryty 

V situaci, kdy se významná část mé práce odvíjí od estetiky japonských, po-

tažmo čínských dřevořezů a dřevorytů, považuji za vhodné věnovat této problemati-

ce příslušný úsek. 

 Historie grafické techniky dřevořezu spadá do hluboké historie. Původci, či spíše 

předchůdci této grafické techniky tisku z výšky jsou, zdá se, Arabové a Indové. Ti ji 

používali jako nejběžnější metodu pro potisk látek, které později prosluly svými mi-

mořádně rafinovanými geometrickými ornamenty. Obliba této specifické a charakte-

ristické výzdoby byla především v arabském světě zakořeněna v potřebě nefigurální-

ho zobrazení, která vycházela z velmi přísných náboženských zásad.  

 Největší rozmach této techniky je ale možno spatřit v oblasti Dálného východu. 

Ten sehrál, mimo jiné díky vynálezu papíru2, který se ukázal být nanejvýše vhodným 

médiem pro techniku dřevořezů, snad největší úlohu v jeho rozšíření. Veškerý kredit 

ale není možno přisoudit pouze Číně a Japonsku, se kterými si v dnešní době techni-

ku dřevořezu nejčastěji spojujeme. Významnou roli v procesu sehrála také Korea, ze 

které vzešel impuls pro využití dřevěných štočků, které teprve pak Čína převzala a 

rozvinula. K tomu došlo v období vlád dynastie Tchang  (mezi lety 618-906 n.l.). 

Asie tedy předběhla Evropu ve výskytu dřevořezů o celých sedm století.  

 Už v prvních obdobích nešlo jen o pouhé reprodukování samotné kresby, ale také o 

šíření nejrůznějších textů, což zapříčinilo náhlý a prudký vzrůst vzdělanosti za vlády 
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dynastie Sung. Díky práci lidových umělců ale doznaly největšího rozmachu volné 

grafické listy, které zaznamenávaly převážně výjevy z každodenního života rolníků. 

Tito neškolení dřevorytci a řezbáři se začali sdružovat do dřevořezačských dílen, kte-

ré produkovaly čím dál více, teď již dokonce barevných, děl, které zdatně konkuro-

valy rozmáhajícímu se svitkovému malířství. Původně se pouze černobílé tisky kolo-

rovaly, a to nejdříve červenou barvou z košenily3 a modrým indigem4, brzy se ale 

technika vícebarevného dřevořezu rozvinula k velké dokonalosti. 

 Koncem osmého století se technika dostává do Japonska, kde se dále rozvíjí. 

V prvních dílech vzniknuvších na území Japonska je možné na první pohled identifi-

kovat velice silné čínské vlivy. První tisky vznikají v k tomu určených klášterních 

dílnách, odkud se přesouvají na venkov opět do rukou lidových umělců Díky tomu 

ztrácí díla onen silně čínský nádech a začíná se konstituovat čistě japonský styl, cha-

rakteristický jednoduchou kompozicí a výraznou kaligrafií kresby. 

Mezi po staletí neoblíbenější náměty patří především tři motivy, a to jsou ob-

razy ze života císařského dvora a záběry válek, které hrdinové vedli ve jménu císaře, 

dále pak jakési chvalozpěvy na skupinu literátů a intelektuálů, kteří po mnohá staletí 

Čínu politicky ovládali a v neposlední řadě pak motivy fantastické mytologie a také 

náboženské, vizuálně znázorňující taoistické a buddhistické  představy o světě. Tra-

diční čínská i japonská mytologie a kosmologie jsou oblasti námětově vyčerpávající, 

až téměř nevyčerpatelné a ve své další práci bych se jim určitě chtěla ještě věnovat. 

2.6 Příběh 

Pro potřeby své práce jsem původní povídku několikrát přepsala, takže 

z originálu zůstává spíše jen torzo. O důvodech, proč jsem tak učinila, se zmiňuji vý-

še. Kromě nutných úprav scénáře jsem tak také zamezila problémům s autorským 

právem, neboť v této chvíli se již nedá mluvit o adaptaci v pravém slova smyslu, ale 

spíše o volnou inspiraci, či, jak se říká, „na motivy x“. 

                                                                                                                                                    

 

2 Papír původně vznikl z odpadního matriálu při výrobě hedvábí (kolem roku 105 n.l.) 
3 Košenila, nebo též karmín. Jedná se o pigment vzniknuvší rozdrcením těl červce nopálového, žijícího pře-
vážně na opunciích (nopálech). 
4 Indigo, modrý pigment získávaný z rostliny indigovníku. 
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Příběh je tedy následující: Na zemi pod stromem sedí muž v tradičním čín-

ském oděvu. Píše štětcem znaky na papír, znaky se z papíru odlepují a letí pryč. Ze 

znaků se stávají věci, které představují, v tomto případě motýli. Muž, který je píše, je 

básník a pomocí své fantazie vytváří krásu v podobě motýla. Motýli odlétají a usazu-

jí na stromě nad jeho hlavou. Po mostě přichází turista s fotoaparátem, vše fotografu-

je. Motýlů si nevšímá, zajímají ho banální věci. Přichází k básníkovi a vidí vedle něj 

loď. Ukazuje na vzdálený ostrov a nabízí peníze, aby jej tam básník odvezl. Ten 

s úsměvem odmítá, nemá zájem vozit cizí lidi, když může psát své básně. Turista je 

zklamaný, odchází. Místo něj přichází jiný člověk, starý pán v cylindru. Také chce 

jet na ostrov, také je odmítnut. Do třetice po mostě přijde matka s dcerou. Dcera, ma-

lé děvče, motýly uvidí a hraje si s nimi. Jednoho chytí do dlaně a chce jej ukázat 

matce. Ta ale vidí dceřinu dlaň prázdnou. Dcera smutně nechá motýla letět. Ten se 

usadí básníkovi na rameno. Básníka velice překvapí, že jeho výtvory někdo vidí a dí-

lem ze zvědavosti svolí k cestě na vzdálený ostrov. Když už se vypravil, je ochoten 

přibrat i dva výše zmíněné pány. 

Cestou lodí naváže bližší kontakt s děvčetem. Opět vytváří jakési obrazy rea-

lity, tentokrát je vyfoukává z úst. Dívka je vidí, má z nich radost. Při pohledu na zby-

tek osazenstva je ale jasné, že básníkovy obrazy nikdo jiný nevidí. Dorazí na ostrov, 

na kterém je zeď s bránou. Vejdou za bránu a za ní se nalézá zahrada. Básník 

v zahradě vytvoří pomocí svého dechu pavilon. Cestující se ocitli na zvláštním místě, 

které způsobilo, že i oni vnímají to, co na pevné zemi nemohli. Mají radost a chtějí 

se také podílet na vytváření. Bohužel ale přistupují k věci málo promyšleným způso-

bem, chtějí dosadit něco svého na místo pavilonu. Ostrov se ale brání a jejich obrazy 

zničí.  

Teprve malé děvče pochopí, že není možné ostrov násilím přimět k poslušnosti, ale 

že jej lze jen drobně modifikovat k obrazu svému. Vstoupí proto na mostek vedoucí 

k pavilonu a stvoří několik motýlů, kteří odletí a zavěsí se okolo pavilonu.  Zbytek 

společnosti prozře a začne dotvářet ostrov podle vzoru děvčátka. Setmí se a je čas jet 

domů. Po příjezdu zpět na pevninu se děvče loučí s básníkem. Na rozloučenou chce 

zkusit udělat posledního motýla, ten však začne mizet. Nakonec se ale obraz ustálí 

avšak motýl místo k básníkovi odletí k matce. Ta motýla uvidí, usměje se a teprve jej 
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pošle zpět k básníkovi. Obohacená o zkušenost z ostrova získala schopnost vidět fan-

taskní obrazy. 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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3 ANIMACE 

3.1 Kreslené zdroje 

V okamžiku, kdy jsem již disponovala myšlenkou, dostatečným spektrem inspirač-

ních zdrojů a inspirativních podnětů, bylo třeba konečně začít kreslit. Chtěla jsem 

zachovat meditativní charakter a tak jsem s vědomím, že práce s barvou mi není 

zvlášť blízká, zvolila techniku perokresby. Studuji přeci jen klasickou animaci a ne-

chtěla jsem úplně rezignovat na prvek ruční práce, o které jsem přesvědčena, že je 

vždy osobitější než kresba čistě digitální. Navíc mi práce výhradně s tabletem nepři-

rostla s srdci.  

 Kontaktovala jsem kamarádku, o které vím, že s tuší pracuje a poprosila ji o radu 

ohledně výběru správného papíru, tuše a špičky. Po pravdě přiznávám, že odpověď 

„papír do tiskárny, černou školní tuš za 11 Kč a běžnou Koh-i-noor špičku“ jsem ne-

očekávala. Nicméně příjemné bylo, že mě tím pádem celá práce nebude stát nějaké 

horentní sumy.  

 Výstupní formát 16:9 je, při aplikaci na standardní velikost papíru A4, dost malý, 

koupila jsem proto papíry formátu A3 (a gramáže 120, tuš přeci jen vyžaduje pevněj-

ší podklad), aby bylo pole působnosti co největší. Ještě větší formát by už byl ne-

praktický, protože skener velikosti A2 je nestandardní vybavení a ve svém okolí o 

žádném takovém volně dostupném nevím. Skenerem do velikosti A3 disponuje 

knihovna Univerzity Tomáše Bati, takže pro mě bylo mnohonásobně snazší skenovat 

kresby tam. Vedoucí práce mě ujistil, že rozlišení, které je schopen školní skener 

sejmout, rozhodně bude dostačující.  

 Pustila jsem se do první etapy práce. Kreslit více než několik hodin v kuse bylo ne-

únosné, takže zaplnit oněch čtyřicet papírů pár dní trvalo. Na každý papír jsem si 

vždy tužkou vyznačila obdélník o poměru stran 16:9, abych měla představu, jak 

kresba zapadne do výsledného formátu. Výsledkem bylo kolem sta velkých kreseb, 

z nichž mnohé bylo třeba rozčlenit na jednotlivé segmenty, aby byly posléze animo-

vatelné. Počítám-li do celkového čísla i tyto segmenty, pak bylo kreseb přesně 267. 

 Původním záměrem bylo jednotlivé papíry fyzicky rozstříhat, avšak v rámci 

zachování duševního zdraví mého i mých spolubydlících jsem se rozhodla tento krok 
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podniknout až po naskenování přímo v počítači, když už je technika na takové úrov-

ni, že mi to celkem snadno umožňuje. Nehledě na to, že možnosti Photoshopu jsou 

takřka nezměrné a oddělit kresbu od pozadí v něm mnohonásobně efektivnější. Na-

víc je v případě nespokojenosti možné výsledky ihned upravit či rovnou kompletně 

předělat.  

Tímto postupem jsem dosáhla toho, že ve filmu zůstal zachován prvek ruční 

práce a zároveň nikoho nepřivedl k šílenství. 

3.2 Počítačová postprodukce 

Není ovšem možné se úplně vyhnout práci s počítačem, což jsem ani nechtě-

la, protože postprodukce v programech Adobe Photoshop a Adobe After Effects mi, 

na rozdíl od úmorné a nekonečné „kreslenky“ během studia k srdci přirostla.  

Perokresby jsem naskenovala v rozlišení 300 dpi do formátu TIFF, se kterým 

jsem pak pracovala v programu Adobe Photoshop. Zde jsem každou kresbu ořízla 

tak, že jsem jí ponechala několik milimetrů bílého okraje. To odpovídalo i mému pů-

vodnímu záměru s papírovou verzí. Pomocí násobení vrstev jsem každý obrázek, 

který měl být barevný, vybarvila a uložila ve formátu PSD. Uložené obrázky jsem 

importovala do programu Adobe After Effects (dále jen AE), kde jsem udělala kom-

pozici. Pro zvýšení dojmu prostoru pracuji s 3D vrstvami, takže bylo nutno každou 

složku kompozice prostorově vymezit. 

Před vytvářením bakalářské práce jsem měla jen mlhavou představu o tom, co 

všechno se v tomhle zdánlivě jednoduchém a intuitivním procesu může nepovést. 

Teď již mám představu ucelenější. Věřím, že velké množství času bych byla schopna 

ušetřit, kdybych byla důslednější systematik, ačkoliv tvorba bakalářského filmu ve 

mně probudila organizační schopnosti, o kterých jsem netušila, že je mám.  

Na veškeré animování postav jsem používala plug-in zvaný Duik, který vyvi-

nul Francouz Nicolas Dufresne. Tento script pracuje s principem inverzní kinematiky 

a trigonometrií obsaženou v programu AE. Vytváří jakési „kosti“ a kontrolery, je-

jichž vzájemným navázáním lze velmi usnadnit a zautomatizovat proces animování. 

Což se pochopitelně snadno řekne, ale hůře uvádí do praxe. 
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V programu AE jsem vytvořila několik projektů v závislosti na obsahu scén, 

do kterých jsem poté importovala jednotlivé vrstvy. Animované části (otočky hlavy, 

otočky těla) jsem nejdříve upravila v programu TVPaint. Bylo třeba z nich udělat 

sekvence, které pak bylo možno upravovat pomocí volby „time remapping“ přímo 

v AE. Rozpracované projekty jsem později sloučila do jednoho, protože některé 

zdroje bylo třeba umístit do scén ve více projektech. Zjištění, že jejich sloučení je 

možné, mi ušetřilo mnoho šedých vlasů. 

Když jsem měla všechny scény naanimované, vyrendrovala jsem je nekom-

primované do formátu AVI a poslala do střihu. Jak je obvyklé, napoprvé jsem na ně-

kolik věcí zapomněla nebo si jich nevšimla, a tak bylo třeba proces odesílání do stři-

hu zopakovat. 

3.3 Zvuk 

Již z dob studií na gymnáziu znám šikovného hudebníka a kamaráda, Daniela 

Řezníčka, který se uvolil složit pro můj film doprovodnou hudbu. Hudba složená na 

míru danému filmu má mnoho předností. Její dynamika odpovídá dynamice děje, je 

možné vznášet konkrétní požadavky na její podobu, zvukové stopy lze snáze upra-

vovat a v neposlední řadě řeší velmi jednoduše otázku autorských práv. S Danem 

jsem podobu hudby několikrát konzultovala a sestavila jsem k tomuto účelu pomůc-

ku, kterou nazývám emograf. Jedná se o do kartézské soustavy souřadnic graficky 

zanesené znázornění emocí, které by se měly u diváka projevit, v závislosti na čase. 

Požádala jsem jej, aby pro mě vytvořil hudební styl, který by se dal charakterizovat 

jako epic zen. A myslím tedy, že se mu to povedlo. 
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ZÁVĚR 

Hlad, strach a animátor; ti všichni mají velké oči. Musím říct, že nejsem ani-

mátor tělem i duší a dlouhodobá práce na jednom projektu, navíc časově tak nároč-

ném, pro mě není ničím samozřejmým a přirozeným. Nejsem si jistá, zda by ve mně 

volba tématu, které by mi nebylo tolik blízké, jako má oblíbená povídka, nezanecha-

lo následky v podobě totálního vyhoření. V průběhu třetího ročníku jsem začala ještě 

prezenčně studovat druhou vysokou školu v Olomouci, a ačkoli svého rozhodnutí 

v nejmenším nelituji, naopak, přeci jen bylo tohle období v mnohém velmi náročné. 

A proto mám tak trochu pocit, že můžu být na svou práci hrdá. Ani ne tak na výsled-

nou podobu filmu, to nechám na posouzení jiným, jako spíše na skutečnost, že se mi 

podařilo vše úspěšně organizačně zvládnout, stihnou včas a snad i ve smysluplné po-

době. Jen je mi líto, že jsem nestihla nad pavilonem nechat přeletět myšku v gondo-

le horkovzdušného balónu. 
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