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ABSTRAKT 

V teoretické části své práce popisuji vznik mého animovaného diplomového filmu od úpl-

ného počátku. Popisuji zde celkový vývoj scénáře, inspiraci, příběh. Praktická část pojed-

nává o vzniku obrázkového scénáře, výtvarné stránky, animatiku, až po konečnou animaci 

a postprodukci. Projektová část je věnována výtvarným ukázkám a celkovému technické-

mu scénáři. 

Klíčová slova: krátký animovaný film, kreslená animace, 2D, kreslený film, realita a sen 

 

 

 

ABSTRACT 

The theoretical part of my diploma thesis describes the production of my animated gradua-

te movie from the very beginning. It describes completely a progression of screenplay, 

inspiration and plot. The practical part describes creation of the storyboard, art design, 

animatic, to final animation and postproduction. The project part is devoted to art design 

sketches and complete technical script. 

 

Keywords: short animated film, drawn animation, 2D, cartoon, reality and dream 



Tímto děkuji své rodině za velkou podporu jak finanční, tak psychickou a důvěru ve mě 

vloženou po celou dobu studia. Dále Lukáši Gregorovi, Lence Hniličkové a Monice Bu-

chanan za pomoc s mou explikací. Paní Čechákové za mnoho rad a trpělivosti, když jsem 

byla v nouzi. Svým kamarádům za psychickou podporu při vzniku filmu, i těm, kteří se na 

výrobě podíleli. A v neposlední řadě panu Hejcmanovi, který mi věřil, vždy mé nápady 

podpořil a stále se usmíval. 
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Motto: 

 

„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, 

co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ 

 

Jan Werich 
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ÚVOD 

Začátkem mé práce popisuji celkový průběh vývoje scénářů. Od scénáře prvotního 

až po dosavadní realizovaný. Popisuji zásadní důvody, které vedly k mnoha přepisům 

a důležité rozhodnutí, díky kterému se realizoval právě tenhle scénář. Seznámení 

s příběhem a jeho myšlenkou. 

Dále práce obsahuje popis výroby filmu. Zdary i nezdary při vytváření výtvarné 

stránky filmu, charakteristiku postav a jejich inspirace. Technologii výroby, použité ani-

mační techniky. Nastínění výroby ruchů a vysvětlení problematiky hudby ve filmu. 

V neposlední řadě seznámení o průběhu pitchingu, který proběhl skrze Nadační 

fond FILMTALENT ZLÍN. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 PŮVODNÍ SCÉNÁŘ 

V této části bych chtěla čtenáře seznámit s  původním scénářem, který měl být reali-

zován a jeho následné transformace. Také vysvětluji, proč se nakonec nerealizoval. 

 

1.1 Jak vznikal 

Původní scénář mého diplomového filmu byl zpočátku zcela jiný. Nepovažuji se pří-

liš za scénáristicky založeného člověka, proto jsem se rozhodla spolupracovat se svým 

kamarádem, který také studuje na naší fakultě. Je jím Pavel Jakeš. Pavel píše povídky 

a příběhy různých délek i zpracování, které se již nejednou zfilmovaly. 

  Jeho styl psaní je hodně mystický, pohádkový, hororový, plný bájných bytostí, 

a proto se mi jeho příběhy velmi zalíbily. Řekla jsem si, že bychom se mohli spolčit 

a udělat dohromady animovaný film. 

 Za každou cenu jsem chtěla dělat něco hororově laděného. Miluji hororové temné 

filmy plné napětí, různých příšer, strašidel a podivných tvorů. Ale jak moc je těžké vytvořit 

animovaný horor? Řekla bych, že velmi. Vystihnout tu pravou atmosféru, mrazení 

v zádech, nepříjemný pocit je opravdový oříšek. Pavlovy příběhy ve mně tyto pocity vzbu-

zují, ale vyjádřit je obrazem je věc druhá. Ale abych nepředbíhala. S Pavlem jsme zvažo-

vali různé varianty. Jedna z nich byla, že bych animovala jeden z jeho již hotových 

příběhů. Jednalo se o hororový příběh, který se mi líbil, ale asi jsem se s ním úplně nesžila. 

Nedokázala jsem si jej představit v mém podání.  

Pavel proto přišel s příběhem jiným. Ten se odehrával ve Viktoriánské době. 

V příběhu šlo o lásku, chtíč, posedlost, odplatu, propojení s přírodou. Tedy poměrně zá-

sadní silná témata. A hlavně, aby to byl můj vytoužený horor. Abych snad trochu nastínila 

příběh. 

Mladou velmi krásnou ženu žijící v malé vesničce na okraji lesa navštěvoval její 

milý, od pohledu jakási nadpřirozená bytost, řekněme nějaký bůh, polobůh. Krásná žena 

nedala spát místnímu chamtivému starému šerednému starostovi. Žena měla krátce před 

porodem a starosta se postaral o to, aby byla při porodu označena za čarodějnici a místními 

lidmi zabita a on v chaosu mohl ukrást její novorozenou dceru [1]. Její rozčtvrcené tělo 

nechal odnést do lesa, kde jej sežrali vlci. Tento moment byl propojením mezi ženou, vlky 
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a přírodou. Jako smečka vlků se žena vrátila do vesnice pomstít a vzít si, co jí patří. Své 

dítě. Žena již nemohla nikdy žít ve svém těle, a tak když se jí dceru podařilo získat zpět, 

a při tom se pomstít vraždou starosty, odnesla ji do lesa, kde ji předala svému milému.  

Tohle byl velmi stručný popis děje. Už na první dojem jsou zde patrné nesrovnalos-

ti: jak ji mohl nechat její milý jen tak na pospas osudu a nepomohl jí, proč už se neobjevil, 

kam vlastně zmizel?  

Velmi dlouhou dobu jsme se scénářem zabývali. Scházet se častěji nám kompliko-

valy rozdílné rozvrhy a různá natáčení, kterých se Pavel musel účastnit, to nemluvím 

o konzultacích s vedoucím práce, panem Hejcmanem. Chtěla jsem, aby byl Pavel vždy 

přítomný na konzultacích a já mu tak nemusela předávat jen jakési zprostředkované infor-

mace, ale mohli jsme vše operativně řešit na místě všichni tři. Toto vše zorganizovat 

a scházet se alespoň jednou měsíčně v plném počtu, bylo opravdu těžké. 

A tak čas utíkal velmi rychle a postup práce byl nevelký. Začínala jsem nervóznět. 

Zkoušela jsem skicovat různé postavy, zkusila jsem udělat i jedno cvičení tak, aby výtvar-

ně korespondovalo s příběhem. Ke své smůle jsem zjistila, že dělat něco, co je vám tak-

zvaně cizí, je hodně těžké. Po výtvarné stránce to mělo být úplně něco jiného, než jsem 

doposud dělala. Na všech těchto věcech tento scénář ztroskotal. 

Po té jsem si říkala, že bych vlastně chtěla něco více pohádkového, ale stále lehce 

hororově laděného a více fantaskního. Takový popis filmu Mononoke hime (Hayao 

Miyazaki, 1997, Japonsko), řekla bych. 

Pavel tedy pro mě napsal nový příběh podle jedné postavičky, která se jmenovala 

Fox cloac - Liščí Plášť. Příběh byl o malé holčičce a lišce. Opět krátce nastíním děj. 

V malé vesničce obklopené lesem se v jednom z domů konal zasvěcovací rituál 

chlapců, kteří dospěli do určitého věku. Kdokoli jiný než muži a chlapci se rituálu nesměli 

účastnit. Avšak malá zvědavá holčička (vychytralá jako liška) chtěla samozřejmě vědět co 

se děje za dveřmi, za které nesmí. Vkradla se na tento rituál schovaná za jedním z trámu na 

stropě. Holčička zaslechla o věcech, kdy chlapci musí jít s nožem do lesa, lehnou si pod 

strom a až si k nim přijde lehnout určité zvíře, musí jej nožem zabít a tím získají jeho 

„schopnosti“. 

S tímto zabíjením jsem popravdě příliš nesouhlasila. 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 13 

 

Nicméně, v tento moment rituálu, do vesnice vtrhla horda bojovníků a vesnici pobi-

la, ale holčička ve zmatku uprchla do lesa, kde se jí podařilo skrýt. Strádala hladem, a tak 

si musela jídlo obstarat sama. Takže kradla jablka z cizího sadu a byla přitom spatřena 

dvěma muži, kteří ji za krádež chtěli patřičně potrestat a hnali se za holčičkou až do hlubo-

kého lesa. 

Při útěku holčička spadla do vykopané pasti, tím se dvěma mužům ztratila 

z dohledu. V pasti již byla uvězněná liška, holčička jí vysvobodila a liška se jí za to odvdě-

čila tím, že ji zavedla k prastarému stromu uprostřed lesa. V tom se přiřítili dva muži 

s hněvem a chtíčem stále holčičku za krádež potrestat. Moudrý strom věděl, co se děje 

a všechny zasypal jablky, to ale muže nezastavilo, šlo jim o pomstu za ukradené jablko. 

Jeden z mužů hodil na starý strom lucernu a druhý muž zastřelil lišku. 

Zde měl nastat jakýsi moment propojení mezi liškou a holčičkou, který mezi nimi 

vytvořil onen umírající strom, který byl srdcem celého lesa. Holčička, teď už jako Liščí 

Plášť, hnala muže přes les a zahnala je do pasti, kde díky tomu přežili požár lesa, poté se 

dostali ven a zjistili, co svou posedlostí vlastně způsobili. Začali les čistit a vysazovat nové 

stromečky.  Holčička jako Liščí Plášť na vše dohlížela, a byla tak spjata s lesem, ve kterém 

zůstala. 

Tento scénář také prošel mnoha změnami. Chtěla jsem zde poukázat na propojení 

s přírodou, to, jak lidé přírodou pohrdají, jak si ji přivlastňují to, co vlastně je v přírodě 

přirozené a může sloužit všem, si berou za vlastní a nechtějí se s ostatními podělit, nýbrž 

mít ze všeho zisk. V tomto scénáři jsem začala více a více vidět Miyazakiho Mononoke. Je 

to jeden z mých nejoblíbenějších filmů, velmi silný, velmi pravdivý a nikdy nepřestane být 

aktuální. Pro mě je to velmi důležitý film, který předává zásadní informace o tom, jací lidé 

ve skutečnosti jsou, jak se k sobě chovají, jak se chovají k přírodě, zvířatům a jaké to má 

následky. Nekončící koloběh, se kterým se setkáváme dnes a denně, a který jen tak ne-

přestane. Tento film je velmi poučný, krásný, pravdivý a já stále doufám, že to poselství, 

které nese, nese úspěšně. Ale to jsem lehounce odbočila. Zkrátka, na tomto principu jsem 

chtěla za každou cenu postavit i svůj film. Na něčem poučném, uvědomělém, s nějakým 

pro mě důležitým významem, řekla bych, že až ekologicky laděném [2]. 

Po jisté době jsem se ale začala motat v kruhu. Scénář se začal jevit ne příliš dob-

rým. Takových filmů tu jsou přece mraky. Vlastně to na žádný trhák ani nevypadalo a byl 

by to jen zkrátka nějaký další film. Začínala jsem být nervózní. Výtvarně jsem se snažila 
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dát všemu co nejvíce svůj rukopis. Scénář se mi však začal víc a víc vzdalovat, ani pan 

Hejcman ze mě nebyl nadšený, ale nechtěl mi nic vnucovat ani mě o něčem přesvědčovat, 

že je špatné, i když věděl, že tudy cesta nepovede. Já jsem ale byla stále jaksi zatvrzelá 

a nedokázala jsem si představit, že bych od tohoto scénáře upustila. Rozhodla jsem se zís-

kat ještě jiný názor a zeptala se pana Živockého.  

Již při naší první konzultaci viděl můj výraz, s jakým jsem mu scénář představila, pro-

tože hned po mé řeči se mě zeptal: „Ty ten film nechceš dělat, že ne?“ a v tu chvíli jsem si 

to uvědomila. Já ten film opravdu nechtěla dělat, jela jsem jen z nějaké setrvačnosti stále 

dál a zřejmě i z jakési povinnosti, kterou jsem si myslela, že mám vůči Pavlovi. Vůbec 

jsem nepřemýšlela nad tím, že je to „moje“ diplomová práce, můj film. Myslela jsem si, že 

se ten film musí udělat, přece po tom všem čím jsme se s Pavlem propletli, kolik on tomu 

věnoval úsilí a času. Pan Živocký mi, ale řekl jednu jednoduchou věc: „Je to tvůj film, dě-

lej to, co ty chceš a ne to, co chce někdo jiný.“ Začaly se mi v hlavě honit myšlenky, jak 

jen Pavlovi řeknu, že ten čas (více jak půl rok) co jsme se v tom plácali, zahodím. Snažila 

jsem se mu to sdělit šetrně a způsobem, že se se scénářem nedokážu ztotožnit a obávám se 

problému. K mému překvapení to Pavel zcela pochopil a bez jakýchkoli problémů řekl, že 

scénáře se vždycky hodí a schová si je pro další případné příležitosti. Byla jsem velmi rá-

da, jak to dopadlo 
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2 AKTUÁLNÍ SCÉNÁŘ 

Touto kapitolou bych chtěla provést čtenáře celým vývojem již realizovaného scénáře. 

2.1 Jak vznikl námět a následně scénář 

Nečekaně jsem se najednou nechtěla pustit hororového žánru. 

Než jsem se dopracovala k finálnímu scénáři, prošla jsem mnoho inspiračních zdro-

jů. Od těch, ze kterých jsem se snažila čerpat inspiraci pro příběh až po ty, co mě inspiro-

valy vizuálně. 

V prvotním námětu to byla Viktoriánská doba a pohanští bohové. Daná doba se pro 

téma hodila a dohledávala jsem si toto období pro případný vizuál filmu [3]. Pohanské 

bohy skrze hrdinu ve filmu, a to mladého muže, který nebyl úplně člověk, ale nějaká vyšší 

bytost [4]. 

Dále bych krátce zmínila pár knih, ze kterých jsem se snažila čerpat inspiraci pro 

další příběh. Například povídky Roalda Dahla [5], ty mi doporučil pan Živocký. Začala 

jsem s vydáním Příběhy nečekaných konců. Opravdu jde o příběhy nečekaných konců, jsou 

výborné, ale pro mé potřeby ne dostatečně hororové a temné. 

Další knihy jsem si vypůjčila hlavně kvůli ilustrovaným vazbám. Neměla jsem již 

mnoho tipů na další, takže jsem volila tuto cestu. Jedna z knih byla Standa a dům hrůzy od 

Arnošta Goldflama [6], kterou ilustrovala Lucie Lomová, zde jsem zůstala jen u vizuální 

inspirace. Druhá kniha byla Jemně a tajemně od Stanislavy Reschové [7], kterou ilustroval 

Nikkarin. Příběhy v ní jsou příjemně mrazivé a ilustrace Nikkarina je velmi dobře dopro-

vázejí. Nicméně jsem se začala motat v kruhu knih pro děti, což jsem popravdě moc ne-

chtěla. 

Přes knižní a internetové inspirace se dostávám k těm filmovým, videoklipovým 

a animačním inspiracím u příběhu jsem stále setrvávala a velký vliv na mě měl již zmíněný 

film Mononoke hime od Hayaa Miyazakiho. Dnešní doba, ve které žijeme, je pro mě roz-

hodně skvělá, v dostupnosti informací, přes moderní technologie, možnosti se podívat 

kamkoliv do světa, ale zároveň je velmi těžká skrze vše, co se kolem nás děje. Lhostejnost, 

ignorace, pomstychtivost, závist, chamtivost, nepřejícnost, neúcta, citová plochost a zloba 

lidí. Dennodenně se setkávám s těmito lidskými vlastnostmi. Dozajista se každý někdy 

přistihneme, že závidíme něco tomu druhému, něco jako je třeba mobilní telefon, nový 
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kabát a podobně. Já v tomto směru závidím v jednom kuse, nazývám to ale závistí zdravou, 

v míře, kdy nejsem schopná kvůli ní páchat špatné věci. Proč to ale zmiňuji. Film Princez-

na Mononoke skýtá ve svém obsahu obrovské poselství, a právě o tomto obsahu jsem se 

lehce rozepsala již v začátku mé explikace, kdy popisuji vývoj mého scénáře.  

Byť tento film není nejmladší, bylo mi 6 let, když vyšel a hádám, že Princeznu Mo-

nonoke, jak zní ne zcela přesný překlad, [8] jsem prvně viděla asi ve svých čtrnácti letech 

a byla jsem filmem uchvácena. Poté se mi podařilo jej dohledat, až o pár let později, bylo 

mi tuším osmnáct let. Ale co se pro mě stalo podstatné, byl zlom, kdy jsem film začala 

vnímat jako něco „víc“ než jen film, obraz a hudbu, to, co film předává. Toto období vní-

mám asi dva až tři roky nazpět. Byť má film již tolik let, jeho téma je stále aktuální a pro 

mě je velmi nadčasový. Témata, která nese, nepřestanou být aktuální. Dá se říct, že mám 

ráda všechny filmy pana Miyazakiho, některé ovšem více. 

Po několika snahách, vymyslet za každou cenu nějaký převratný námět, jsem to, jak 

se říká, zabalila. Byť jsou mé potřeby měnit lidi kolem sebe sebesilnější, sáhla jsem si do 

svědomí a zařekla se, že to dělat nebudu. Lidé často reagují negativně a to nemluvím 

o tom, že žádný takový scénář nejsem schopná vymyslet. 

Přes veškeré mé útrapy jsem se dopracovávala ke stávajícímu scénáři, který vychází 

ze mě samotné. Sama jsem si tedy byla hlavní příběhovou inspirací. Horor jako žánr zůstal 

ještě chvíli aktuální a já vycházela z věcí, ze kterých mám strach, a děsí mě. Zde byl ale 

opět zádrhel v opravdu dobré přípravě vybudování strašidelné atmosféry, a tak u tohoto 

tedy dlouho nesetrvalo a já se inspirovala jinde. Věcmi, které mě tak trochu štvou. 

K tomu abych se vydala touto cestou, jsem byla opět nasměrována někým jiným. Pomohl 

mi Ivo Repčík a patří mu za to velký dík. 

2.2 Čím je film inspirován 

Mou hlavní inspirací jsou věci, které mě zpravidla štvou. Všední věci, které jsou 

s námi stále a budou s námi stále. Je to kmín, zvířecí chlupy, pomerančová šťáva co mi 

stříkne do oka pokaždé, když jej začnu loupat, pavouci a v neposlední řadě kamínky 

v botách. Možná se v pár věcech se mnou i někdo shodne. 

Film jsem tedy pojala zcela podle svého. Vycházím z reálných situací, které jsem 

sama zažila a zažívám je téměř denně. Zdá se mi, že scénář není až tak všední a nejeden 

člověk se v něm určitě pozná. 
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Pracuji s věcmi, které mě víceméně štvou, než aby to byly fobie, jak by se mohlo 

zdát. Jedna to však asi bude a to ta pavoučí. Arachnofobie [9]. Nemyslím si ovšem, že 

mám arachnofobii jako takovou a to je, že bych se tedy necítila dobře v jakékoli místnosti, 

kde pavouk je. Zvládnu být s pavoukem v jedné místnosti a nemusí být ani v teráriu, ale 

sedí třeba v rohu při zemi, kde si upletl svou síť. Pokud se ale pavouk rozhodne cestovat 

přes můj stůl nebo vstoupí do mého osobního prostoru, přistupuji k likvidaci. Nicméně ne 

vražedné, beru pouze skleničku, kus papíru a pavouka jen přemístím z okna ven. 

V této části inspiraci čerpám vizuální, pohybovou. Jako prvního bych zmínila mla-

dého animátora Felixe Colgravea. Líbí se mi spíše jeho pozdější tvorba, kde je již zcela 

znatelný jeho rukopis. Ať jde o barevnost nebo část animační. Barevnost v jeho filmech 

[10], je pestrá, ale jaksi umírněná pastelovými tóny, které používá. Barvy nejsou příliš syté 

ba naopak, velmi příjemné na pohled. Obraz nepůsobí vůbec překombinovaně. Linku vyu-

žívá tenkou, lehce neupravenou a rozhodně působí velmi příjemně pro oko i to, že linku 

nevyužívá černou konturovací, nýbrž v pastelových odstínech. Jeho kresby nepůsobí tvrdě, 

u mě je to přesný opak. 

 

Obrázek 1 
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Obrázek 2 

 

Obrázek 3 
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Obrázek 4 

S barevnými přechody hravě experimentuje v podobě různých přechodů, jako 

například v klipu Fever the ghost, kdy noc střídá den [11].

 

Obrázek 5 

Perspekivu v animaci využívá bravůrně, což vtipně pojí i se střihem dvou různých 

záběrů, kde ve stejnou chvíli probíhají dvě různé akce. Na obrázku vpravo můžeme vidět 

využití paralelního střihu [12] [13]. 
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Obrázek 6 

 

Obrázek 7 

Jeho animace je zpravidla jednoduchá, za to ale velmi dynamicky a časově skvěle 

propracovaná. Ve složitějších pasážích si dává také záležet. Jak já říkám, má pro věc 

smysl. Mně se to ne a ne povést, cokoli takto svižně a pohybově naanimovat. Nepřestávám 

se ovšem snažit. 

Dále po animační propracovanosti hodnotím jako opravdu skvělé krátké aimované 

filmy Baman Piderman od Lindsay a Alexe Small-Buteraových [14]. Filmy zdánlivě 

působí jakoby nakreslené dítětem. Linka třepotající se díky tomu, že je nakreslená pouze 
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na dvě fáze a totéž platí pro barvu, která linku ledabyle vyplňuje. Zato animace oproti 

tomuto jednoduchému výtvarnému aspektu, je velmi propracovaná. Postavy se různě 

deformují a transformují až klamou oko. 

 

 

Obrázek 8 

 

Obrázek 9 
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Obrázek 10 

 

Obrázek 11 
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Obrázek 12 

2.2.1 Co mě vlastně štve 

 KAMÍNKY v BOTÁCH 

 KMÍN v CHLEBU a KDEKOLI JINDE 

 STŘÍKAJÍCÍ ŠŤÁVA PŘI LOUPÁNÍ POMERANČŮ 

 CHLUPY v JÍDLE, NÁSLEDNĚ v PUSE 

 PAVOUCI 

 

 

 KAMÍNKY 

Není snad jediná cesta, aniž bych neměla v botě malého vetřelce, pidi kamínek. 

A jedná se o obuv jakéhokoli typu, může to být i holínka až pod koleno a vždycky se tam 

nějak dostane. Jistě to každý zná. To je mi velkou záhadou. Hlavně, když se toto dokáže 

stát opakovaně za sebou v poměrně krátkém intervalu. 

 KMÍN 

Kmín nenávidím již od dětství. Ať je kde chce. Nevím, zdali se mi zprotivil něčím, ne-

bo ho zkrátka nemám ráda odjakživa. Ale pokaždé když jej rozkousnu, je mi doslova na 

zvracení. Můj taťka je specialista na to kmínem nešetřit. Do vařených brambor nejméně 

polévková lžíce. Do domácího zavařeného zelí nejméně dva pytlíky a podobně. Moje noční 

můra. Proto také nejím chleba, nebo alespoň jen tak ledajaký chleba. U nás v Krnově se 
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prodává chleba přesně pro mě, Křupák si dává říkat a je bez kmínu. Pravda, jeden dva 

v celém bochníku občas jsou, ale to určitě jen proto, že se dělá a peče s ostatními chleby. 

Nicméně dříve než se tento chleba začal vyrábět, jsem důmyslně kmín z krajíců vybírala 

a postupně jsem si vypracovala i svou osobitou techniku. Vzít krajíc a dát ho proti zdroji 

světla, nejlépe co nejblíže žárovce, kmíny proti světlu byly krásně tmavé a já je mohla 

s klidem vydloubat. Když jsem toto praktikovala doma, nebylo to nic divného. Ale napří-

klad, když jsme byli u někoho na návštěvě na oběd a podvědomě jsem začala kmíny z jídla 

vyšpárávat a udělala jsem z nich doslova regiment na okraji talíře, to už bylo trošku zvlášt-

ní. 

 POMERANČE 

Naopak pomeranče opravdu miluji, byť po přílišné konzumaci mám ekzém. Takže je 

jím velmi střídmě. A když už ano, loupání se neobejde bez stříkání šťávy všude kolem ne-

vyjímaje očí. To je vskutku nepříjemná věc, to, že šťáva zasáhne oblečení a zalepí se mi 

kompletně celé ruce, je vedlejší. 

 CHLUPY 

Zvířátka jsou fajn. A nejvíc fajn jsou kočky. Hlavně ty chlupaté. Chlupy lítají vírem, 

hlavně když přichází jaro nebo přichází zima. To se z kočky dá vyčesat kočka druhá. 

A nejlepší na tom je, že jste s kočkou stále a všude. Takže i když svačíte ve škole, tak sva-

číte se svou kočkou, protože její chlup, minimálně jeden je v housce, kterou jíte. Nemlu-

vím o jakémkoli jídle připraveném doma. Nejlepší je, když si kočka sedne přímo nad váš 

pracovní vařící prostor a kouká, jestli tu mrkev krájíte na stejně velké čtverečky. A také 

kočku nosíte stále s sebou, na sobě, na každém centimetru svetru, tričku, kalhot. 

 PAVOUCI 

Pavouci jsou pro mě zapeklité téma. S malými vycházím v celku dobře, větším musím 

dávat jména, abych s nimi mohla setrvat v jedné místnosti. Pokud je situace natolik vyhro-

cená, že je pavouka nutno odstranit, použiji sklenici a kus papíru. Zásadně pavouky nezabí-

jím. Protože se říká, že přinášejí štěstí a taky proto, že zkrátka nevidím důvod jim 

ubližovat. 

2.3 Původní literární scénář 

Přiloženým původním literárním scénářem a následnym popisem příběhu, bych 

čtenáři chtěla ukázat jaké transformace u filmu proběhlo. 
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Nějaká holčička jde domů, řekněme ze školy, už je skoro před domem. Začne třepat 

nohou, jde dál, začíná se vztekat, hází nohou, jako by chtěla něco z boty sklepat. Už to 

nevydží, zastaví se, zuje botu a vyklepe kamínek do dlaně. Zakroutí hlavou, hodí ho na 

zem, obuje se a pokračuje. Je doma. 

Maminka nachystá holčičce svačinu, dva krajíčky chleba. Holčička si kousne, 

chvilku žvýká a pak se zašklebí a sousto polkne. Začne z chlebu vybírat kmín, na druhý 

krajíc už nesahá. Vstává, talíř s chlebem pokádá na linku, bere si pomeranč a odchází do 

pokojíčku. 

Sedá si na postel, bere knížku a začne pomeranč loupat. Ten ji stříkne do oka, 

holčička zasyčí bolestí a pomeranč doloupe s přivřenýma očima. Kousek pomeranče sní, 

čte si knížku. (Někde se musí mihnout kočka, kvůli chlupu v puse.). Po pár soustech se 

zarazí, sáhne si do pusy a vytáhne chlup. 

Vše se vztekem odkládá, je večer a jde si do koupelny vyčistit zuby. Čistí, čistí 

a v tom se vedle ní, nebo někde na umyvadlo, spustí pavouk. Holčička se lekne a pohotově 

pavouka přiklopí skleničkou. Přemýšlí, co s pavoukem udělá dál. Roztěkaně kouká kolem 

sebe, odběhne a přinese kousek papíru, kterým pavouka opatrně podebere a nese ho rychle 

k oknu, kde jej vyhodí. Hbitě zavírá okno, odychne si a dočistí si zuby. 

Lehne si do postele, zhasne lampičku a usíná. 

Zde nějaké přetransformování do snu. 

Holčička se ocitá ve snovém světě, je unešená, s úžasem jde krajinou, kterou si 

prohlíží a zkoumá. Přichází po chlupaté cestě k obrovské funící kočce. Kočka vypadá, že 

spí, ale mrská ocasem sem a tam, chlupatá cesta se vlní. Holčička přichází k obrovské 

kočce a chce si ji pohladit. Její kožich je hebký, holčička se usmívá radostí a tiskne se silně 

do kočičího kožichu. Kočka prudce otevře oči, její pohled sklouzne k holčičce, chvíli na ni 

kouká, holčička o ničem neví a stále se mazlí s hebkým kožichem. Po té se kočka zamračí 

a otočí k holčičce zády. Holčička je v úžasu z obrovské živé kočky. Šibalsky se zasměje 

a s malým rozběhem skočí kočce na záda a začne po ní šplhat nahoru. Kočka opět otevře 

oči co se to děje, ohlédne se a už vidí jak má na zádech užaslou holčičku. Kočka začne 

rychle mrskat ocasem, chlupatá zem je neklidná, vlní se víc a víc. Holčička se stále 

z kočky raduje a začne po čtyřech lézt přímo k jejímu čumáku. Kočka na ni kouká, pomalu 

se začíná čím dál více odtahovat, aby na ni holčička nedosáhla. V tom holčičku něco praští, 

je to ocas kočky, holčička odletí, padá. 
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Holčička spadne do veliké pavoučí sítě. V tom momentě ji vidí obrovský pavouk, 

okamžitě přichází a začne ječet když k holčičce přijde blíž. Snaží se ji odehnat (gestem, 

jako by chtěl něco smést ze stolu). Pavoukovi se to podaří, holčička padá ze sítě dolů. 

Holčička dopadá na chlupatou podlahu, kolem jsou kousky pomerančových slupek, 

jako by z nich byla utvořena cestička. Holčička se po této cestičce vydává až přijde na 

místo, kde je veliká hostina. Vypadá to jako veliký piknik na červeném ubruse s bílými 

puntíky. Leží zde i oloupaný pomeranč, jehož slupky sem holčičku dovedly. 

Holčička vidí hory dobrot, ovoce, zeleniny, dortíků a tak dále. Směle se pouští do 

jídla. Po chvíli se začne něco dít, holčička se zarazí, má znechucený výraz, vyndavá si kus 

jídla z pusy. Velký detail na tento kousek jídla, na něm zacíná něco růst, jsou to chlupy. 

Holčička na to nevěřícně hledí, v tu chvíli začíná veškeré jídlo obrůstat chlupy. Holčička je 

znechucená, začne jí kručet v břiše, jakoby se jí tam něco hýbalo. z chlebu začnou vylézat 

kmíny, začnou růst, pomeranče vstávají a jdou směrem k holčičce. Holčička stojí jako 

zařezaná, najednou ucití něco v botě. Velký detail na její botu, jak se ji snaží kamínky 

dostat do boty, za pomocí žebříku, cepínů. V tom holčička zavrávorá a spadne na zadek. 

Kmíny a pomeranče se k ní už dostaly. Začnou jí skákat po břiše, kopat do ní. 

Nájezd na její obličej, kroutí hlavou doprava doleva. Odjezd kamerou, je v posteli, 

na břiše jí dokola chodí kočka, lehá si na ni, holčička se rozhíží. Je něco mezi devátou 

a desátou ráno. Na nočním stolečku má nachystanou snídani, něco bez kmínu, například 

světlou housku, oloupaný pomeranč. Maminka ve vedlejším pokoji vysává, můžeme ji 

vidět například skrz chodbu. Holčička se s blaženým úsměvem uvelebí na polštář, chytne 

kočku pod krkem, přitáhne si ji blíž, obejme ji. Leží spolu, jakoby podřimují, v tom otevře 

holčička oči a na polštáři před ní sedí pavouček. Malinko se zalekne a pavoučka jen lehce 

sfoukne pryč. Zavře oči, pousměje se, odjezd kamerou, jako poslední vytáhne chlup 

z pusy. 

Konec. 

2.4 Příběh 

Film je o malé holčičce, kterou rozhodí, kdejaká prkotina. Již cestou domů se jí 

naskytne útrapa v podobě tlačícího kamínku v botě, sotva jej vytřepe ven, dostane se jí tam 

druhý. Holčička se rozčílí, rychle kamínek vytřepe z boty ven, zlostně jej zahodí 

a kvapným tempem přichází domů. 
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Doma si bere svačinku právě připravenou od své maminky. Usedá za stůl, zakousne 

se do chleba a hned narazí na nenáviděný kmín. Znechuceně chlebem praští na talíř a jde si 

vzít z kuchyňské linky pomeranč. Když se jej pokouší sebrat z misky, přiskočí na linku 

kočička a začne se holčičce otírat o obličej. Holčička ale kočku pohotově z linky shodí 

dolů. S pomerančem pak vesele odchází do svého pokojíčku. 

Pomeranč ji, ale skýtá také pár nástrah. Hned co se jej holčička pokouší oloupat, ji 

pomeranč stříkne šťávu do oka. Na okamžik ji to rozhodí, ale hbitě odtáhne pomeranč od 

těla a doloupe ho. Pak si s chutí dá jeden měsíček do pusy. Po pár zkousnutí na něco naráží 

a vytahuje z pusy. Je to chlup a ten už holčičku rozpálí do běla. Ta pomeranč švihem 

zahodí do kouta pokoje a začne zuřivě řvát, v ten okamžik stoupáme kamerou na nebe 

skrze střešní okno, kde se vystřídá slunce s měsícem a nastává večer. 

Kamerou teď sjíždíme dolů, opět skrze střešní okno, ale nevracíme se již do 

holčiččina pokoje, nýbrž do koupelny přímo před její obličej jak si čistí zuby. Vše se zdá 

být v pořádku až do momentu kdy se holčičce před obličej spustí na své pavučince malinký 

pavouček. Holčička na pavoučka zaostří, zjišťuje co to vlastně vidí a leká se tak, až 

zavrávorá a padá dolů na zem pod umyvadlo. Pavoučka to semele a padá také. 

Když už se odhodlá znovu podívat do umyvadla, uvidí pavoučka sedět na okraji, 

vedle skleničky. Tu se holčička snaží pomalinku opatrně sebrat. když se jí to podaří, 

ryhchle s ní pavoučka přiklopí a řádně se mu vysměje gestem na prstek kiš kiš hanba. 

Pavouček zaběduje nožičkou, pak ale hbitě proklouzne škvírkou mezi skleničkou 

a umyvadlem, holčička se na moment zarazí a poté rychle prchá z koupelnym pryč. 

Udýchaná stojí za koupelnovými dveřmi na chodbě. Odhodlaně se zamračí, zhasne 

vypínačem světlo v koupelně a naštvaně odchází zpět do svého pokojíčku. Stále naštvaná 

vchází do pokojíčku a se stejným výrazem ulehá do postele, zhasíná lampičku na nočním 

stolku. Je tma. 

Holčičku najednou probouzí neznámý křik, pomalu otevírá oči, když uvidí jak se na 

ni řítí s křikem pomeranč, který ze sebe rve slupku. Když už je těsně u ní, odrazí se, 

vyskočí a skočí ji přímo na břicho a utíká dál. Holčička se nestačí divit co se to děje. 

Udiveně se rozhlíží a zkoumá krajinu kolem sebe. Vidí krásné barvy, cítí jemnou zem na 

které sedí. V dálce najednou uvidí jak se něco hýbe. Rychle vstává a běží se podívat co to 

vlastně je. Nakloní se přes okraj kopce na kterém seděla. Je to ocas! Holčička zajásá, 

rychle se otáčí a běží na druhý konec, kde očekává, že něco bude. A také tam něco je, 
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kočičí hlava. Holčička se zaraduje a okamžitě skáče kočce přímo k hlavě. Kočcce se to 

samozřejmě nezamlouvá, ale i přes to se holčička k ní pokusí natáhnout. V tom ji kočka 

odhodí svým ocasem pryč.  

Holčička odletí a dopadává do velké pavoučí sítě, rozlédne se kolem, přichází 

veliký pavouk. Holčička zaječí, pavouk na se na ni chviličku dívá, pak ale také začne ječet. 

Hned ji nohou odstrčí pryč ze své sítě. Na uklidněnou se zakousne do lahodné mouchy. 

Holčička padá do prázdna, do černoty. Dopadá na zem, probere se, kouká kolem 

sebe, ale nic nevidí, jen černo. Najednou se zem pohne a holčička se rozkutálí. Sem tam, 

sem tam, sem tam. Zastaví se, ale na čemsi sedí. Rukou zašmátrá. Je to kamínek, který 

odutíká pryč. Další tři jí spadnou shora na hlavu a pobíhají kolem. Zem se opět nakloní 

a všichni se kutálí pryč. 

Vidíme obrovskou botu, z které se vykutálí kamínky spolu s holčičkou. Holčička 

padá na zem, před ní stojí obrovský člověk. My vidíme pouze nohy, jedna z nich se obouvá 

do boty, z které právě obr vytřepal holčičku s kamínky. Jakoby tento obr byla ona sama. 

Nohy odkráčejí, holčička se za nimi udiveně dívá. z ničeho nic se objeví zase pomeranč, 

který utíká kolem, křičí, rve ze sebe slupku, kterou za sebou nechává. Holčička na vše 

zapomene a vesele se rozutíká za pomerančem. 

Pomeranč je celý oloupaný, udýchaný, leží na obrovské hromadě jídla, jakoby 

obrovský piknik na červeném ubruse s bílými puntíky. Holčička se do jídla s úžasem hned 

pustí. Něco se jí ale pohne v puse. Zarazí se, vyplyvne to. Jsou to chlupy. Všechna 

hromada jídla rázem začne obrůstat chlupy, z kterých vylézají veliké pomeranče 

a obrovské kmíny. Holčička před nimi vystrašeně couvá, něco ji ale zarazí. 

Jsou to malinké kamínky, které se jí snaží dostat do boty za pomocí žebříků, lana, 

cepínů. Povalí holčičku na zem a pomeranče a kmíny ji začnou kopat, skákat po břiše. 

Nelíbí se jí to, cuká sebou, prostřiháváme na její obličej, zavírá oči. Po chvíli je ale otevírá, 

vzdalujeme se od jejího obličeje z velkého detailu do velkého celku. Holčička leží na 

posteli, vmáčknutá do matrace, skrz tričko jí čouhá pár zlomených žeber a co čert nechtěl, 

přichází kočka, která se jí v rozbitém břiše pěkně uvelebí. 

Nicnetušící maminka přijde k ní do pokoje se snídaní, zarazí se, talíř jí vypadne z ruky a je 

konec. 
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2.4.1 Násilí v příběhu 

Rozhodovala jsem se mezi vícero variantami, jak film ukončit. Úplně první nápad, 

byl film ukončit jakýmsi smířením s realitou. Holčička by se probudila ze sna s dobrým 

pocitem ve tváři, že je všemu co prožila konec. Jako příklad, odfouknutím pavoučka 

z polštáře by bylo patrné, že je s těmito věcmi smířená. 

 Tento konec se ale začal jevit v celku fádní po mnoha konzultacích s panem 

Hejcmanem. Přišla tedy na řadu myšlenka, konec nějakým způsobem opepřit. 

 Začala jsem tedy s tímto nápadem pracovat. Holčička je před závěrečnou scénou 

bita kmíny a pomeranči. A i v reálném životě se sny mohou promítat do skutečnosti. Za 

pomocí mého věrného rádce vznikl nový konec. Konec, kdy nebude až tak úplně jasné, 

zdali holčička zemřela, nebo je stále na živu. 

 V realitě měla mít holčička od skákajícího pomeranče, rozšlapaný hrudník. Pravda, 

zní to v celku děsivě. Ale hlavní klíč byl v tom, udělat scénu tak, aby nebyla příliš 

drastická a krvavá nebo jakkoli pohoršující. Neměla jsem ani v úmyslu z toho udělat krvák, 

nebo někoho pohoršit. Proto jsme na tuto scénu s panem Hejcmanem kladli důraz, ve 

smyslu výtvarného ztvárnění. 

 Myslím si, že panu Hejcmanovi se tato scéna zalíbila. Mně tedy osobně ano, měla 

jsem z ní radost a dobrý pocit. Že nastane jakýsi neočekávaný zvrat, který se odrazí ve 

skutečnosti a nikdo jej nebude očekávat. 

 Rozhodla jsem se zeptat na názor lidí, kteří se mnou na filmu spolupracovali. 

Musím říct, že se jim taky zamlouval. Samozřejmě se nezamlouval úplně všem a zde si 

člověk ověří nejlépe, že se nemůže zavděčit všem. 

 Na poslední osobní prezentaci animatiku, jsem tento pozměněný konec předvedla 

před učiteli. Valné většině se nezamlouval. Byla jsem z toho dost zklamaná, ale uklidňoval 

mě úsměv pana Hejcmana a objektivnost pana Gregora. Padlo mnoho připomínek, 

ze kterých jsem se pokusila něco si odnést a zamyslet se, jestli nemám závěr filmu znovu 

změnit. Jestli konec není opravdu moc násilný, jestli by nestačilo, kdyby byla holčička do 

postele jen zatlačená, jak po ní pomeranč skákal. 

 Tento konec jsem nakonec nakreslila a zakomponovala ho opět do animatiku, místo 

scény s žebry. Tuto část animatiku jsme prokonzultovali s panem Gregorem, kterému se 

zamlouvala. Stále jsem ale zvažovala konec s žebry a ne tento konec, který vznikl na 
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poslední prezentaci. Nicméně jsem měla dobrý pocit z toho, že tímto bylo relativně 

vyhověno připomínkám, které padly na můj předchozí závěr filmu. Takže jsem byla 

rozhodnutá udělat třetí konec. Konec s holčičkou zamáčknutou v posteli. 

 Od této doby uplnynulo ještě dost času, kdy jsem stále přemýšlela nad koncem 

s žebry. A byla jsem přesně opět v té fázi, kdy jsem něco chtěla dělat kvůli někomu. V tom 

jsem si vzpomněla, co pan Gregor při poslední konzultaci dodal. Abych udělala konec, 

který chci já, že všem se stejně zavděčit nejde, ale budu si to muset obhájit. 

 Tedy poměrně pozdě, jsem se rozhodla nakonec udělat konec, který opravdu chci 

já. Je to přeci jen můj film a chtěla bych, aby byl podle mě, tak jak si ho představuji. 

Trochu jsem jej ale upravila. Není tak drastický, jako byla původní skica, kterou jsem 

prezentovala v animatiku. Holčičku jsem více zamáčkla do matrace a žebra ji lezou ven 

z trička jen trošku. Krve zde také není příliš, zlehka prosakuje trikem. 

 Celý film není násilný, spíše bych ho shledala vtipným, což malé děti jsou když se 

vztekají. A tato malá uvztekaná holčička provází diváka příběhem. Násilí v mém filmu 

bych brala spíše jako formu zábavnou, vhodně toto téma popisuje Jakub Klír ve své 

diplomové práci Násilí v animovaném filmu [15]. 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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3 VÝROBA FILMU 

Touto částí práce bych čtenáře ráda seznámila s tvůrčím procesem výroby mého di-

plomového animovaného filmu. 

3.1 Výtvarná příprava 

S předchozími scénáři jsem byla s výtvarnou stránkou filmu velmi na štíru. Jak jsem 

se již rozepsala v kapitole o scénáři, několik mi jich nevyšlo a tak jak mi u nich něco nese-

dělo po stránce scénáristické, tak se mi nedařilo výtvarně je sjednotit. Stále jsem hledala 

něco mezi reálnou kresbou a velkou stylizací, která je mi už nějakou dobu rukopisem. In-

spiraci jsem nepřestala čerpat z filmů pana Miyazakiho a je to v pravdě znát. Myslím, že 

čím dál víc. Nějak jsem si nevědomky přála, abych vytvořila něco tak neobvyklého jako 

má on ve svých filmech. Duchy, příšery, bytosti. Už jsem se nemusela ani na jeho filmy 

dívat a kreslila jsem postavy, které byly jasně podobné těm jeho. Jak nad tím tak přemýš-

lím, ne že jsem se snažila inspirovat, snažila jsem se ho okopírovat a v těchto skicách jsem 

se necítila svá, ani jsem si v nich nebyla jistá. Snaha vytvořit něco, co chcete, aby vám šlo, 

ne ovšem to co vám jde, je ve výsledku hrozná. Minimálně tedy v mém případě. Zde bylo 

také rozhodnuto, tudy tedy ne. 

S mým již jasným scénářem, se kterým jsem se cítila být na jedné vlně, přišla vý-

tvarná stránka tak nějak sama. Tím, že je film inspirován mnou a situacemi, které zažívám, 

jsem mohla svůj rukopis krásně využít. Stylizovat vše podle sebe. 

3.2 Charakteristika postav 

U postavičky sebe samé, jsem se inspirovala mými fotkami z dětství. Má stylizace 

je pravda až dost stylizovaná a řekla bych u holčičky neurčitá, ale vycházím zcela ze sebe.  

Ano jsem trošku zákeřná, věčně naštvaná, takže ostré zoubky nesmějí chybět. Viz Obrázek 

21. 

S typem postavičky jako je tato holčička, pracuji už poměrně dlouho. Tento model, 

velká hlava, vše ostatní nepoměrně malé a nohy hlavně daleko od sebe, bych už nazývala 

standardem. Na jednu stranu roztomilé, na druhou zase ošklivé a v základu jednoduché 

a čisté. Ráda kreslím a skicuju neuhlazeně, neučesaně, ledabyle, ale k této lince v čistotě 

u animace stále tíhnu a vlastně ve své podstatě i kdykoli jindy mimo animaci se k této sty-

lizaci opět vracím. Mohlo by se zdát, že inklinuji ke stylu cartoon [16]. 
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U charakteru maminky, která se ve filmečku jen v pár záběrech objeví, jsem měla 

trošku problém. Vůbec jsem si nevěděla rady s její postavou. Jak ji udělat na jednu stranu 

seriózně, aby působila vlídně a příjemně jako maminka a ne zavalitě male, tak jak jsem 

téměř všechny charaktery zvyklá kreslit. S postavou dospělého člověka jsem měla opravdu 

problém. Snažila jsem se totiž, aby se maminka trošku holčičce podobala. V tomto oka-

mžiku mě napadla jedna věc, že jsem se neinspirovala svou vlastní maminkou, ale zcela 

jsem si ji vymyslela. Tedy inspirace byla, ale k tomu se dostanu za okamžik. Zpět k té po-

době. Kreslila jsem mamince kulatou hlavu jako má holčička a k štíhlému tělu maminky se 

to absolutně nehodilo, vypadala směšně. Hlavu bylo nutné zcela změnit. Zužovala jsem ji 

tedy na oválný tvar, který se zdál být vyhovující. A jako vždy, nastal věčný problém 

s vlasy. S dlouhými vlasy, které jsem mamince na hlavu moc posadit neuměla a úsměvem 

jen v jednoduché lince, vypadala jako sedmnáctiletá holka. Napadla mě pak jedna věc a to 

ta, se opět inspirovat sebou a tímto se dostávám k výše zmíněné inspiraci. Jsem typ spíše 

na kratší vlasy a tak jsem mamince napasovala na hlavu, mnou nejdéle nošený účes. Naho-

ře patka, po bocích vlasy na krátko sestříhané. A hle, maminka dostala úplně jiný šmrnc. 

Řekla bych nádech moderní mladé maminky. Úsměv jsem jí obohatila ještě o dvě linky 

ohraničující horní a spodní ret. Myslím, že tímto nabyla na větší věrohodnosti dospělé že-

ny, a ne mladé dívky. Viz Obrázek 25. 

 Vedlejší charaktery ve filmu, jsou mnou stylizované reálné věci či zvířata. Největší 

problém jsem měla asi se stylizací kmínu, jelikož ve filmu ho zobrazuji v téměř stejně vel-

ké velikosti jako holčičku, působí pro mnohé spíše jako banán. Kmín by tak asi opravdu 

vypadal, kdyby byl ve velikosti banánu. Snad to nebude příliš matoucí a z filmu to přiroze-

ně vyplyne, poněvadž se kmíny objevují hned ze začátku filmu, když je holčička vydlou-

bává z krajíce chleba. Viz Obrázek 26. 

 Pomeranč byl jasný vcelku hned. Řvoucí zákeřný pomeranč a hodně naštvaný. Te-

dy mám celkem problém s vyobrazením oloupaného pomeranče, to je pro mě vcelku oří-

šek. Viz Obrázek 27. 

 Kamínky jsou také zákeřné, ale pořád malé a zároveň trošku roztomilé, protože se 

jen mračí a hrozí pidi ručičkama. Ale pozor na ně, nikdy nevíte, jakým způsobem se do 

vaší boty dostanou. Co třeba za pomocí žebříku? Nikdy je při tom nikdo neviděl, je to zá-

hadou opředená skutečnost. Viz Obrázek 28. 

 Kočka jako symbol, který spojuje chlupy objevující se ve filmu. Kočka je taková 

jak si přesně představuji kočičího povaleče. Pěkně tlusťoučká, stále spící, lehce bdící. 
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Vcelku lehce stylizovaná klasická kočka. Přijde si pro pomazlení v nejméně vhodný čas. 

Viz Obrázek 29. 

 U pavouka ve snové části je to trošku jinak. Řekla bych, že pavoučí obličej příliš 

nevnímáme, nicméně pavouk v mém filmu je obrovský, nějakou tvář a výraz v ní musí mít. 

 Je celkem paradox, že se my tak velcí tvorové, bojíme něčeho tak malého jako jsou 

pavouci. Přičemž, oni se nás dozajista bojí mnohem více než my jich. Já osobně se pavou-

ků ne přímo bojím, ale určitých druhů se štítím. Taková ta část kde se jim zespoda spojují 

nožičky, mi dělá zle, fuj. Malilinkatého pavoučka bez problémů vezmu do ruky 

a přemístím jej, ale jak přesáhne určitou velikostní hranici, už je problém. 

 Abych se ale vrátila k výtvarnému ztvárnění. Pavouka jsem ztvárnila na základě 

popisu výše. Není nijak zvlášť hrozivý až na chlupaté tělo, osm nohou a kdoví kolik očí. 

Můj pavouk má široká ústa, kterými se nakonec i pousměje, když si oddechne, že se zbavil 

něčeho tak děsivého, jako je malinká holčička. Není mým záměrem ukázat pavouka jako 

hrozivé monstrum, kterým pavouci v žádném případě nejsou. Myslím si, že je to opravdu 

jen úhel pohledu a stav mysli, proč se lidé vlastně pavouků bojí či štítí. Já na sobě stále 

pracuji, dávám pavoukům doma dokonce i jména, občas s nimi i pokecám, o tom jestli 

platí nájem a podobně. No když to teď tak píšu, nezní to zrovna moc normálně. Ale pomá-

há mi to v tom smyslu, že by mi pavouk, se kterým pokecám, nechám ho u sebe bydlet, 

nechtěl přece nějak uškodit. Viz Obrázek 30. 

 Téměř veškerá pozadí ve filmu jsem si nechávala na konec. Měla jsem jen lehce 

načrtnuté kontury horizontů, domů a podobně. Popravdě jsem to oddalovala, jak jsem jen 

nejvíce mohla. Jakékoli prostředí vytvořit je pro mě dosti oříšek a ten největší, když se 

jedná o městkou ulici, nebo jakoukoli část s domy. Zvládnu nakreslit dům z paměti, ale 

bude to čtverec a na něm trojúhelník. V této části mě tedy inspirovaly vesnice a prosté 

domky. 

 Nechávat si ale pozadí až na poslední chvíli nebyl moc dobrý nápad, jak jsem po-

sléze zjistila. Najednou jsem ztrácela zbytečně moc času kompletním vymyšlením prostře-

dí a jeho návazností na sebe, kde jsem se nesčetněkrát nachytala. Pro další přípravu filmu, 

bych tuto fázi, vymyšlení prostředí k jednotlivým záběrům, už jistě tak nepodcenila. Ušet-

řilo by mi to mnoho času. Viz Obrázek 35, Viz Obrázek36. 
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3.3 Podpora filmu - Nadační fond FIMTALENT ZLÍN 

 Dostala se nám možnost, přihlásit film do výběrového řízení pro finanční podporu 

od Nadačního fondu FILMTALENT ZLÍN. Na poslední chvíli jsem stihla podat přihlášku. 

S přípravami na osobní prezentaci mi pomáhala moje produkční Mária Môťovská. Rozpra-

covaly jsme prezentaci na nejdůležitější body, ve kterých jsem stručně všechny obeznámi-

la, o jaký film se jedná, proč jej dělám, a jaký s filmem máme producentský záměr. A také 

samozřejmě výsledná částka, o kterou jsem žádala. 

 Osobní prezentace projektu pro mě byla velice náročná. Jelikož jsem opravdu hod-

ně stresující člověk a vědět, že na Vás kouká z komise pan Pavel Koutský, nebylo jedno-

duché. Mária mě ale opravdu hodně podpořila. Mluvila sebejistě a jasně, je to její parketa. 

 I po mém špatném pocitu se nakonec vše vydařilo a podporu se nám podařilo zís-

kat. Měla jsem velikou radost. Začaly se tedy řešit podmínky a trojstranná smlouva mezi 

mnou jako autorem, školou a koproducentem což je Nadační fond FILMTALENT ZLÍN. 

 Podmínky pro užití podpory, jsou, řekla bych, stejné jako ve škole. S tím rozdílem, 

že autorovi při podpisu smlouvy je odeslána poloviční částka z přiznané částky celkové na 

účet. Veškeré utracené peníze smí jít jen na položky k tomuto účelu určené a musí být řád-

ně zdokumentovány. Tím myslím například doklady o zaplacení, smlouva o dílo 

a podobně. Druhou polovinu částky si autor musí profinancovat sám. Stejně tak musí mít 

uchované veškeré doklady o platbách i zde pro pozdější předložení. 

 Při závěrečném prezentování filmu, se komise rozhodne, zda byly peníze vhodně 

profinancované a zbylou část autorovi vyplatí, anebo ne. Tímto jsem se dostala 

k závěrečnému prezentování. 

 Datum odevzdání filmu pro FILMTALENT se liší. Toto datum jsme si mohli zvolit 

sami, což bylo opravdu skvělé. Odevzdání je o čtyři měsíce později než ve škole. Film se 

tedy dá ještě jakkoli vyšperkovat, opravit chyby, které vzejdou na povrch a podobně. Mně 

se to velmi hodí z jednoho důvodu a to je ten, že si budu nechávat komponovat hudbu od 

svých kamarádů. Hudbu, která není jednoduchá na výrobu a zabere více času. A skrze to, 

že hoši pracují, to také nejde nejlépe skloubit. Takže toto datum je příhodné a hudbu stih-

nou nakomponovat. 

3.4 Storyboard 

 S výrobou storyboardu jsem začala poměrně brzy. Bylo to v době, kdy jsem ještě 

nevěděla na sto procent, jak bude celý film vizuálně vypadat. Myslím, že jsem se dostala 
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horko těžko do jeho čtvrtiny. Poté jsem se spíše začala věnovat jiným věcem. Celkovému 

ucelení scénáře, aby nedocházelo ke stálému překreslování a také výtvarné stránce. 

 Uběhlo mnoho času od rozkreslení prvotního storyboardu. Když jsem se k němu 

vrátila a prohlídla si jej, rozhodla jsem se začít úplně znova. 

 Začalo to mým starým dobrým problémem s prostorem a ulicemi. Snažila jsem se 

všelijakým způsobem měnit záběry, nedělat chyby při změnách velikostí záběrů [17]. 

 Když byl storyboard hotový, záběrování jsem probrala se svým střihačem Vojtou 

Cvrkalem. Měl pár připomínek, které jsme posléze doladili. 

3.5 Tvorba animatiku 

 Animatiky jsem popravdě nikdy moc nedělala. Dnes si už neumím představit bez 

něj pracovat. Teda spíš, jak se říká „nelajzla“ bych si to. Rozhodně mi pomáhá vidět film 

komplexněji než jen jak ho mám v hlavě a vyvstávají na povrch situace, které nefungují, 

nebo naopak fungují. Návaznosti záběrů co se týče vyprávění, velikosti záběrů a věci 

s tímto spojené. Člověk hned zjistí kde místo celku by měl použít polocelek nebo detail. 

Rozhodně jsem pro, aby animatik byl nejen konzultován se střihačem, ale také 

s kameramanem, který může s tímto záběrováním perfektně poradit. Jak nejlépe využít 

velikosti záběrů, aby divák porozuměl co nejlépe příběhu. 

 Řekla bych, že mi tvorba animatiku zabrala více času, než by měla. A to z jednoho 

prostého důvodu, mám problém s vytvářením hlavních fází. Vždy mě to svádí k přílišnému 

proanimovávání. Tudíž by se pár záběrů mohlo jevit jako naanimovaných, nebo alespoň 

s nimi budu mít méně práce, protože jsou již lépe připraveny. Což je ve výsledku plus. 

 Můj animatik do dnešní doby již proběhl několika úpravami. První podobu anima-

tiku, jsem „sestříhala“ sama. Nějak pocitově, však se značnými rezervami. Nicméně pro 

příběhovou linii byla první verze animatiku čitelná. Tuto verzi mi přestříhal můj střihač, 

Vojta Cvrkal. Poupravil některé záběry, kde by bylo vhodné například přidat výdrž, nebo 

jinde zase ubrat. 

 Jak se ale ukazuje, při proanimováváni jednotlivých záběrů je zase všechno jinak. 

Trochu hůře se mi odhaduje délka záběrů, když používám jen hlavní fáze. Nedokážu si 

zcela přesně představit daný pohyb. Při výsledném proanimovávání, se některý pohyb uká-

že být lepší, když několik fází přidělám, nebo naopak uberu, aby byl pohyb dynamičtější 
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[18]. Tím pádem jsou některé záběry třeba o deset oken kratší, nebo o třicet delší. Avšak 

informace, která má být v záběru sdělena, tam je. 

 Animatik jsem také předělávala z důvodu nového zakončení filmu. Po několika 

konzultacích s panem Hejcmanem a panem Gregorem, jsem dospěla k názoru, že je třeba 

konec filmu nějak pozměnit. A proč ne nějak nečekaně. Závěrečné gradování filmu k tomu 

vcelku vybízí. 

3.6 Technologie výroby, druhy animačních technik 

Jako mně nejbližší pracuji s animací kreslenou v počítači. Vektorové animaci příliš 

neholduji, tedy v tom smyslu, že bych s ní pracovala já osobně. Mám raději, když je 

z animace cítit jakási rozechvělost, nepřesnost ruky. Když to není ta krásná robotická uhla-

zenost. Proto pracuji v programu TVPaint. 

 Nicméně různé záběry nejde udělat v TVPaintu a je zapotřebí využít i programů 

jiných. Tyto ostatní věci si vždy dodělám v programu Adobe After Effects. 

 Primárně v Adobe After Effects využívám různé odjezdy kamer, přeostřování nebo 

švenkování mezi obrazy. Mnoho z těchto věcí zastane i TVPaint, ale tyto prvky v něm ne-

ovládám a proto se obracím na Adobe, kde si jsem jistá. 

 Výsledný střih a render probíhá v Adobe Premiere, popřípadě i některé lehčí efekty, 

jako jsou zatmívačky a podobně. 

3.7 Zvuk, hudba, střih, postprodukce 

Původně jsem byla rozhodnutá, že film budou doprovázet pouze ruchy. Vlastně jsem 

toto s nikým moc nekonzultovala v průběhu vývoje filmu. 

 Při poslední prezentaci animatiku, jsem měla po celou dobu ve filmu podkresovou 

hudbu. Aby animatik nebyl hluchý. Měla jsem celkem problém vůbec vybrat něco, aby 

alespoň trošičku s animatikem korespondovalo. Nakonec jsem našla instrumentální verzi 

písničky od Calvina Harrise s názvem Acceptable in the 80’s. 

 Při poslední prezentaci vyvstala otázka, zdali film bude mít hudbu, anebo ne. Au-

tomaticky jsem řekla, že jsem počítala jen s ruchovanou verzí. Nicméně učitelské komisi 

se zdálo, že by film mohl dost ztratit, kdyby jej hudba nedoprovázela. A to konkrétně 

i s touto písničkou. 
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 Hudba je hned od začátku laděna na tempo holčičky, nebo holčička na tempo hudby 

a příjemně spolu plynou. Nevím, co přesně udává rytmus, jestli hudba nebo animace. Ale 

jdou pospolu ruku v ruce a čas ve filmu pěkně utíká, vše má rázný spád. Otázka byla, zdali 

o toto svižné tempo film nepřijde, když se hudba odstraní. Ba dokonce o tuto konkrétní 

skladbu. 

 Rozhodla jsem se tedy o hudbě dosti přemýšlet.  Rozhodně jsem nechtěla zůstat 

u této písničky. Bylo jasné, že hudba bude komponovaná, ovšem v tomto podobném stylu. 

 Napsala jsem Danielovi Stanchevovi, který mi skládal hudbu k bakalářskému filmu, 

jestli by mi neporadil, kdo by mi takovouto hudbu mohl složit. Bez váhání mě odkázal na 

Geňáka, Petra Šenkýře, který s ním mimo jiné hraje v jejich kapele Fertilizer. 

 Ozvala jsem se tedy Petrovi a domluvili jsme si schůzku. Petr mi vysvětlil, s čím 

pracuje a jak hudbu vytváří. Vytváří ji za pomocí syntezátoru ručně, takže hudba je celko-

vě na výrobu náročnější [19]. 

 Petr si změřil tempo, jakým holčička jde a také, jaké tempo je v původní podkreso-

vé hudbě od Calvina Harrise. Udělal si několik poznámek a také mi poslal své dosud vy-

tvořené skladby. 

 Jak jsem ale jeho skladby poslouchala stále dokola, zdály se mi být příliš smutné, 

depresivní. Oproti mé představě, k malé vztekající se holčičce, která má být až skoro 

k smíchu. Chtěla jsem něco veselého, co už samo o sobě budí podvědomě dobrou náladu 

a má příjemný rytmus. 

 Začali jsme se oba trochu bát, jestli se dokážeme názorově sjednotit a zdali Petr 

vůbec dokáže vytvořit to, co si představuji. Petr mi tedy navrhl, že by byl rád, kdyby mu 

s hudbou pomohl Daniel Stanchev. Neměla jsem vůbec nic proti a byla jsem moc ráda. 

Toto řešení mě totiž vůbec nenapadlo. 

 Petr tvrdí, že jej Daniel dokáže jaksi usměrnit. Domluvili jsme se tedy na společnou 

schůzku, zároveň i se zvukařem, abychom se přesně domluvili, v jakých momentech by 

přesně měla hudba být a jaká. 

 Abych to ještě upřesnila, Daniel hraje na kytaru a Petr komponuje na syntezátor. 

Oba dohromady vytváří skvělou elektronickou hudbu. Veškerá příprava probíhá ručně, za 

pomocí počítače probíhá až postprodukce. Vytváření hudby je tedy časově dosti náročněj-

ší. 
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 U zvuku jsem se rozhodla si holčičku a nejen ji, prakticky nadabovat sama. Říkala 

jsem si, jsem to přece já jako malá, tak se také nadabuji. To jsem ale netušila, jaký s tím 

budu mít problém. 

 Jsem schopná ze sebe ze srandy blázna udělat, jakmile jsem ale věděla, že se nahrá-

vá, vše šlo stranou a já byla jako kus dřeva co není schopný říct pomalu ani své jméno. 

Nicméně, horko těžko jsem se nadabovala. Když jsem slyšela výsledek nasazený na obraz, 

musela jsem se smát a zároveň jsem se nemohla ani slyšet. Je to takový ten nepříjemný 

pocit slyšet sám sebe. Hodně nepříjemný. 

 V této části jsem se rozhodla přiklonit ještě k jedné variantě. Byť jsem chtěla, 

abych holčičku nadabovala já, rozhodla jsem se, že až se bude komponovat hudba s Petrem 

a Danielem, zkusím najít holčičku ve věku holčičky v mém filmu, aby ji předabovala ona. 

Myslím, že by to mohlo fungovat a za pokus to stojí. Probrala jsem tuto variantu se zvuka-

řem a souhlasí, že ji vyzkoušíme. 

 Ruchy do filmu jsme nahrávali, dá se říct, že všechny co nejvíce autentické. To 

samé platí o prostředí. Využili jsme prostory bytu a všech použitých věcí ve filmu tak, aby 

byly co nejpřesnější. Některé atmosféry venkovního prostředí jsou až z dalekého Východ-

ního Slovenska. 

 U střihu jsem se rozhodla si sama trochu zaexperimentovat, byť střihače mám. Ve 

filmu je pár poměrně dlouhých záběrů. Jeden z nich je záběr, kde se prolínají tři dohroma-

dy. Zde jsem využila velké časové zkratky. Jedná se o záběr, kdy holčička sedí na posteli 

a odhazuje pomeranč, načež se rozzuří a následuje odjezd kamerou na nebe, kde se vystří-

dá slunce s měsícem a nastává noc, v ten moment kamera sjíždí dolů a jsme již v koupelně, 

kde si holčička čistí zuby. Zde jsem využila eliptický střih [20]. 
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Obrázek 15 

 

Obrázek 16 

  

 Do postprodukční fáze bych zařadila animaci v Adobe After Effects. Povětšinou 

tedy rozostření pozadí, se kterým jsem zde pracovala. Lehké pohyby hvězd, mraků 

a pozadí v různých záběrech. Také práci v Adobe Premiere. 
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III.  PROJEKTOVÁ ČÁST 
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4 VÝTVATRNÉ NÁVRHY 
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4.2 Charaktery ve filmu 
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4.4 Plakát 
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ZÁVĚR 

Tento animovaný snímek byl doposud moje největší a nejobtížnější dílo. Opět se 

potvrdilo jak je animace nevyzpytatelná a dá se lehce podcenit. Tento film mi uštědřil 

opravdu velkou lekci. Prožila jsem chvíle radosti, vzteku, beznaděje a zkrátka asi úplně 

všeho. Ale také mě hodně naučil. Respektive, naučili mě to lidé, kteří mi s filmem pomá-

hali a nejen ti. Že je třeba si věřit, podporovat se a pomáhat si. Že nejít spát a mermomocí 

do úmoru pracovat je někdy více na škodu než ku prospěchu. A že když vytvoříte věc, kte-

rou chcete, a ta vychází přímo z vás, vám udělá tu největší radost. 

Celý průběh realizace filmu od počátku až do konce, mně byl obrovskou zkušenos-

tí, jak po seberealizační, tak technologické stránce. 

Snažila jsem se uplatnit zkušenosti nabyté z předchozích let studia animace, jak 

nejlépe umím. Ale stále je co zlepšovat a v čem se zdokonalovat. Člověk se učí celý život. 

Doufám, že je má práce čtenáři přínosná a zajímavá. 
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