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ABSTRAKT
Bakalá#ská práce se v$nuje popisu p#ípravy a pr%b$hu práce p#i tvorb$ animovaného filmu. Jedná se o krátk& film inspirovan& pocity transsexuál%. Film byl vytvo#en
za pomoci po'íta'ov&ch program% technikou digitální kresby s podporou plo!kové
animace, jedná se tedy o animaci kombinovanou. Práce se v$nuje p#edev!ím inspira'ním
zdroj%m, v&voji storyboardu, v&tvarnému #e!ení, technice animace a postprodukce.

V

p#íloze je obsa"en technick& scéná#. Animovan& film je p#ilo"en na CD a DVD.

Klí'ová slova: transsexualita, animace, animovan& film, kreslen& film, digitální animace,
kombinovaná technika

ABSTRACT
Bachelor work deals with description of preparation and process of making animated
movie.This short movie is inspired by feelings of transsexuals. The movie was made
by technique of digital drawing using computer software, supported by digital cut-out
animation, it means that it is made by combined technique. The work is devoted mainly
to sources of inspiration, development of storyboard, visualisation, technique
of animation and postproduction. Technical script is attached. Animated movie
is attached on CD and DVD.

Keywords: transsexuality, animation, animated movie, drawn animation, digital animation, combined technics

Sotva existuje osoba,
která by byla trvale tak ne!(astná
jako transsexuál.
Harry Benjamin
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ÚVOD
Tato teoretická práce se zab&vá inspira'ními zdroji, popisem anima'ního postupu
a vysv$tlením problematiky transsexuality, která je hlavním tématem tohoto animovaného filmu. Film je zpracován v po'íta'i pomocí programu TVPaint s 'áste'n&m vyu"itím
programu After Effects. Jedná se o kombinaci technik kreslené a plo!kové animace.
V jednotliv&ch kapitolách se seznámíme s inspira'ními zdroji, v&vojem p#íb$hu
a samotn&m postupem zpracování animovaného filmu a obeznámíme se s pojmem
transsexualita a jeho problematikou. Bakalá#ská práce se opírá o odborné informace
t&kající se transsexuality a o dovednosti a poznatky z oblasti animované tvorby, nabyté
b$hem studia.
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INSPIRA"NÍ ZDROJE A NÁM#T
Ve svém filmu chápu animaci jako médium k vyjád#ení tématu, které není pro

animovan& film b$"né, a ne jako prost#edek k vypráv$ní veselého p#íb$hu, grotesky 'i
satiry, kter& je tak p#ízna'n& pro 'eské prost#edí. B$hem studia jsem nabyla dojmu, "e se
v mém okolí objevuje nepsané pravidlo, "e animovan& film by m$l b&t zábavn&, mít
silnou pointu a jeho ú'elem by m$lo b&t zejména pobavit diváka. Tento model
animovaného filmu mne u" neuspokojoval a proto jsem se rozhodla ud$lat n$co z jiného
pohledu. Inspirovaly mne studentské filmy z Tokyo University of the Arts. Poznala jsem
na nich jin& p#ístup k animovanému filmu. Animace je zde v$t!inou brána pouze jako
v&razov& prost#edek k vyjád#ení pocit% a n$'eho neuchopitelného, 'asto se ani
nedo'káme pointy. Po jejich shlédnutí ve vás z%stane nejasn& pocit a spousta otázek.
Zaujal mne tento p#ístup, jeho" v&sledkem není animovan& film jako spot#ební zbo"í,
které zkonzumujete, na chvíli vás pot$!í ale nic ve vás nezanechá, ale film, kter& vás nutí
o n$m p#em&!let je!t$ dlouho po shlédnutí.
Netroufám si tvrdit, "e m%j film uvízne divákovi v mysli. Inspiroval mne v!ak
jin& pohled na animaci. Vedla mne také touha vytvo#it film, kde by velkou roli hrála
v&tvarná stránka, kter& by voln$ pracoval s p#íb$hem a zárove- m$l vá"né a trochu temné
téma. K v&b$ru samotného tématu jsem do!la syntézou dvou nám$t%, o kter&ch jsem
p#em&!lela d#íve. První byl film, kter& by pojednával o n$jakém traumatu nebo o n$'em
temném, co ovliv-uje nebo ovládá hlavní postavu. Bohu"el jsem nemohla vymyslet nic
konkrétního a také jsem se necht$la pou!t$t do n$'eho, o 'em toho tolik nevím nebo s tím
nemám zku!enost. Druh& nám$t byl vtipn& p#íb$h o hol'i'ce, která se chce stát
chlape'kem a kter& by 'áste'n$ vycházel z p#íhod z mého d$tství. Nakonec se mi zdálo
b&t nejlep!ím #e!ením aplikace druhého tématu na schéma prvního.
Z toho d%vodu jsem si jako téma své bakalá#ské práce zvolila transsexualitu
a p#edev!ím pocity, které transsexuální 'lov$k pro"ívá v pr%b$hu svého "ivota. Za touto
volbou stál i m%j dlouhodob& zájem o problematiku celého LGBT (Lesbian Gay Bisexual
Transexual) hnutí.
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1.1 Transsexualita
Definice transsexuality zní:
Transsexualita je podle oficiáln! platné Mezinárodní klasifikace nemocí (ICD 10)
vedena pod diagnózou F64.0 a je definována jako stav jedince, kter" si p#eje $ít a b"t
akceptován jako p#íslu%ník opa&ného pohlaví. Obvykl"m je zde pocit nespokojenosti
s vlastním anatomick"m pohlavím nebo pocit jeho nevhodnosti a p#ání hormonálního
lé&ení a chirurgického zásahu, aby jeho/její t!lo odpovídalo (pokud mo$no) preferovanému pohlaví. Transsexuální identita by m!la trvat alespo' dva roky – nesmí b"t projevem
du%evní poruchy (zejména schizofrenie) ani nesmí b"t sdru$ena s intersexuální,
genetickou nebo chromozomální abnormalitou.
[1], str. 16

Transsexualita se d$lí na dva typy podle v&chozího pohlaví posti"eného. P#em$na
mu"e na "enu se ozna'uje jako Male to Female (dále jen MtF), "eny na mu"e jako
Female to Male (dále jen FtM). Kdy" jsem stála p#ed rozhodnutím, kterou z nich si vybrat
ke zpracování, jednozna'n$ jsem zvolila FtM. Kdy" tvo#ím film, je pro mne velmi
d%le"ité, abych dané problematice porozum$la, chápala ji a m$la o ní co nejvíce
informací. FtM transsexualitu jsem zvolila kv%li tomu, "e se doká"i mnohem lépe vcítit
do pocit% "eny, která si p#eje b&t mu"em. Naopak je to pro mne nep#edstavitelné. Dal!ím
d%vodem bylo to, "e transsexualita FtM není tak ve#ejn$ viditelná. Navíc si myslím, "e
na transsexualitu MtF ve#ejnost nahlí"í více s posm$chem jako na n$jakou úchylku.
Cht$la jsem transsexualitu zobrazit jako záva"n& problém, kter& velmi negativním zp%sobem ovliv-uje "ivot posti"eného 'lov$ka a ne jako n$jakou senzaci 'i atrakci, proto jsem
se transsexualit$ MtF vyhnula.
Jedním z d%vod%, pro' jsem si toto téma vybrala, byla fascinace pro mne
nep#edstavitelnou silou odhodlání podstoupit nemalé léka#ské zákroky a ochota sná!et
konfrontaci s okolím. Nap#íklad v USA, kde si v$t!inou musí posti"ení pacienti platit
zákroky sami, mají 'asto transsexuálové n$kolik zam$stnání najednou, aby byli schopni
financovat tuto velmi nákladnou lé'bu a vyvedeno do absurdity slovy jednoho
transsexuála si mohou vybrat, jestli budou mít penis nebo d%m. Oslovil mne také
ne!(astn& osud, se kter&m se musí posti"ení pot&kat. Takov&to 'lov$k "ije pov$t!inou
v neustál&ch depresích. Jsou frustrováni reakcemi okolí, které se je sna"í neustále
utvrzovat v tom, "e jsou p#íslu!níci opa'ného pohlaví, ne" kter&m se cítí b&t. Jejich

UTB ve Zlín), Fakulta multimediálních komunikací

13

vlastní t$lo, které by pro n$ m$lo b&t v souladu s psychikou, se pro n$ stává no'ní m%rou
a nenávid$n&m v$zením.
„Smyslem v!zení je trest, kter" spo&ívá v omezení svobody. Nesvoboda a pot#eba svobody
jsou ve v!zení v%udyp#ítomné. Vyznání pocitu o v!zni ve vlastním t!le m($e znít n!komu
nadnesen!, v prost#edí v!znice ale má svoji hloubku. A já ob&as vnímal, jak je toto v!zení
pro lidi zbavené svobody tí$iv!j%í ne$ ono „normální“. I proto, $e není jasné, za co jsou
sv"m t!lem trestáni.“
Bohumil Ba%teck", fará# církve envangelické kter" dlouhé roky p(sobí ve v!ze'ství

[1] , str. 153

1.2 Zdroje informací
Transsexualita je slo"ité téma, které dosud není pln$ prozkoumáno, proto bylo
nutné nastudovat si o ní co nejvíce informací. Základním zdrojem informací pro mne
byly knihy, které se zab&vají dan&m tématem z hlediska medicínského, psychologického,
etického, teologického, autobiografického a dal!ích. Dále jsem získala informace
z n$kolika filmov&ch dokument% a v neposlední #ad$ také z nespo'tu internetov&ch
stránek zab&vajících se tímto tématem, blog% transsexuál% z celého sv$ta, diskuzních fór
a podobn$. P#i mém studiu jsem se sna"ila co nejvíce zam$#it na pocity a pro"itky transsexuálních osob v pr%b$hu celého jejich "ivota. Bohu"el nejcenn$j!í zdroj informací,
kter&m by bylo

setkání a rozhovor s transsexuálem, kter& si tímto v!ím pro!el, se mi

nepoda#ilo získat. Jeden MtF to vysv$tluje takto:
„Ú&astnit se sch(zek se stejn! posti$en"mi lidmi nepova$uji za vhodné. To je p#ípad
Transfora. Prodlu$oval bych tím pouze svou neblahou minulost, ale já s ní chci beze
zbytku skoncovat.“
[2] str. 176

Je pochopitelné, "e 'lov$k sám si nechce p#ipomínat nep#íjemná období svého "ivota
ale na míst$ je i obava blízk&ch, aby nebyla odhalena tato t#ináctá komnata. Proto jsem
byla nucena pracovat pouze s ve#ejn$ dostupn&mi zdroji.
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DAL$Í INSPIRA"NÍ ZDROJE

2.1 Vizuální inspirace
P#i vym&!lení vizuální podoby filmu jsem dbala na to, aby v&tvarná stránka pln$
korespondovala s tématem a vnit#ním sv$tem hlavní postavy. Transsexualita je jev, kter&
se objevuje v reálném "ivot$ a d$j jsem koncipovala na základ$ poznatk% a pro"itk%
reáln&ch lidí a proto jsem logicky k podpo#ení autenticity zvolila kresbu, která se sv&m
charakterem co nejvíce blí"í realit$. Vycházela jsem z figurální kresby, její" techniku
jsem m$la mo"nost po dobu studia zdokonalovat v kurzu pana Pet#í'ka. Bohu"el jsem
musela s ohledem na 'asovou náro'nost procesu tvorby animovaného filmu tento styl
kresby zjednodu!it.
Myslím si, "e k pou"ití realistické kresby jsem také dosp$la p#irozen&m v&vojem
své tvorby, kdy se m%j styl prom$-oval od jednoduch&ch forem k více slo"it&m.
Nejsiln$j!í inspirací mi byl m%j p#edchozí krátk& animovan& film – pohybliv& komiks
na hudbu od Marylina Mansona. Postava zde je nakreslena tém$# realistickou linkou ale
je zde patrná jistá míra stylizace. Od této stylizace jsem se ve filmu Paper Dolls v zájmu
autenti'nosti oprostila.
Vycházela jsem i z celkového temného v&tvarna pohyblivého komiksu. Pou"ila
jsem nap#íklad motiv tmavého !pinavého pozadí s texturou. To jsem v tomto p#ípad$
sestavila z flek% barvy a r%zn&ch 'rtanc% a !krábanc%.

Obr. 1. Obrázek z pohyblivého komiksu.
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2.2 Volná inspirace
Jeliko" jsem se sna"ila pojmout sv%j bakalá#sk& film origináln$ jak tématicky, tak
vizuáln$, nacházím jen málo v$cí, které mne inspirovaly p#ímo. Av!ak v tvorb$ ka"dého
'lov$ka se a( u" úmysln$ nebo neúmysln$ objevuje inspirace nep#ímá, která ovliv-uje
jeho vnímání, vkus i styl tvorby. Pro mne jsou zdrojem takové inspirace p#edev!ím tito
auto#i: hyperrealistick& malí# Gottfried Helnwein, duo streetartov&ch um$lc% Herakut,
komiksov& kreslí# Ben Templesmith a 'esk& malí# Josef Bolf. Jejich tvorbu mám ráda
p#edev!ím proto, "e jsou mi jak tématicky tak vizuáln$ blízcí a jejich tvorba je v n$jakém
aspektu blízká mojí tvorb$ nebo tvorb$, které bych se cht$la v$novat.
Gottfried Helnwein mne fascinuje p#edev!ím perfekcionismem, kter& vkládá
do sv&ch d$l. Kdy" vidíte jeho obraz, myslíte si, "e je to fotografie, dokud se nep#íblí"íte
na minimální vzdálenost a neuvidíte samotné tahy !t$tcem. Jeho plátna jsou p#itom
pov$t!inou monumentální. Není to ale jen perfekcionismus, kter& mne na jeho díle
p#itahuje. Jsou to i témata, která pro své obrazy volí. Bledé d$ti, které jsou pot#ísn$ny
krví a obvázány obvazy a obklopeny chirurgick&mi nástroji, temné obrazy ze kter&ch
postavy vystupují jako duchové, kte#í si dr"í svá tajemství, tématika nacismu i pok#ivené
popkultury. Není divu, "e si jej ke spolupráci vybral i Marylin Manson.
N$mecké duo Herakut je pro mne z#ejm$ nejsiln$j!í inspirací i z toho d%vodu, "e
mi p#ipomíná m%j vlastní styl kresby i volená témata, jen v dokonalej!í podob$. .ensk&
element této dvojice – Hera pracuje se stylizovan&mi postavami v$t!inou "enského
pohlaví a její kolega Akut se v$nuje realistickému zobrazování. V&sledkem této perfektní
spolupráce jsou potom stylizované postavi'ky, které jsou vypln$ny realisticky
vypadajícími objemy. Hera se ve své práci zab&vá oby'ejn&mi "enami, jejich vztahy
a problémy.
Ben Templesmith je pro mne kreslí# s velk&m K. Poprvé jsem se s jeho tvorbou
setkala v komiksu Silent Hill a okam"it$ si ji zamilovala. Pro mne dokonalá stylizace
postav je dopln$na i perfektní prací s pozadím a barvou. Jeho tvorba je ukázkov&m
p#íkladem syntézy obrazové a tématické 'ásti. Ve sv&ch autorsk&ch v$cech se zam$#uje
na temná témata, nechybí ale ani !petka 'erného humoru. Ve spolupráci s r%zn&mi
scénáristy se v$nuje zejména tvorb$ horor%.
Josef Bolf je m&m nejoblíben$j!ím 'esk&m malí#em. V jeho tvorb$ se objevují
p#edev!ím d$ti a zví#ata. Ne'ekejte v!ak nic pozitivního. D$ti ve !kolních uniformách
mají na sob$ rány obvázané obvazy, av!ak z ran stále tryská krev, zví#ata se objevují
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'asto jen v podob$ hlav, které st#e"í zran$né d$ti, nebo v podob$ mutant%. Jeho
oblíben&m tématem je nap#íklad !kola, na jejích" prázdn&ch chodbách se pohybují
zran$né a ne!(astné d$ti. Hlavní barvou Bolfov&ch obraz% je 'erná a r%"ová. ,asto
pou"ívan&m v&razov&m prost#edkem jsou proudy barvy nebo vody, které stékají
po obraze a vytvá#ejí tak strukturu umoc-ující neut$!enou atmosféru.

Obr.2. Gottfried Helnwein

Obr.4. Ben Templesmith

Obr.3. Herakut

Obr.5. Josef Bolf
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STORYBOARD
Storyboard je d%le"itou pom%ckou p#i tvorb$ animovaného filmu, uká"e nám

první návrhy filmu v jeho syrové podob$. Od storyboardu se odvíjí dal!í postup p#i
tvorb$ filmu, proto jsem mu v$novala mnoho 'asu.

3.1 V*voj p+íb)hu a storyboardu
P#i tvorb$ storyboardu jsem se sna"ila co nejvíce pracovat s informacemi, které
jsem m$la o transsexualit$. V této 'ásti jsem vycházela hlavn$ z informací z r%zn&ch
blog% a osobních stránek transsexuál%, kde jsem se soust#edila zejména na charakteristické rysy a momenty v r%zn&ch obdobích jejich "ivota. Tyto spole'né rysy jsem si sepsala
a rozd$lila do n$kolika v&vojov&ch stádií od narození po p#em$nu. Správnost sv&ch
domn$nek jsem si následn$ ov$#ila v odborn&ch knihách.

Posléze

jsem se sna"ila

vymyslet, jak je ztvárnit.
1)

Novorozenecká fáze
Na úvod jsem se rozhodla za'ít záb$rem na novorozen$, proto"e narození je

po'átek "ivota, ale také po'átek transsexuálova trápení. Dít$ dostane na ruku pásku
se symbolem hol'i'ky, kter& mu p#edur'uje jisté vzorce chování a to, jak bude vnímán
spole'ností.
2)

D$tství
Rané d$tství je pro transsexuální dít$ relativn$ !(astné období, pokud není nuceno

chovat se a oblékat jako d$v'e. Hraje si s ostatními chlapci klu'i'í hry a hol'i'í sv$t ho
nezajímá a panenky, které dostane, ni'í. Samo sebe vnímá od za'átku jako kluka
a pro"ívá klu'i'í dobrodru"ství. Samo o sob$ také prohla!uje, "e je kluk, 'ím" vzbuzuje
rozpaky u okolí, které se ho sna"í p#esv$d'it, "e tomu tak není, co" vzbuzuje v dít$ti
nelibost. Rodi'e se 'asto sna"í dít$ utvrzovat v jeho biologickém pohlaví. Dít$ doufá, "e
se tento „omyl“ 'asem sám vy#e!í nebo "e se jednoho dne probudí a bude mít t$lo, jaké si
p#eje.
„Transsexuální jedinci v!t%inou od raného d!tství jednozna&n! preferují od!v p#íslu%ející
opa&nému pohlaví. Tato preference b"vá více vyjád#ena u FtM, kte#í i za cenu konflikt(
s rodi&i odmítají nosit sukn! a %aty.“
[1], str. 33
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„Svou poruchu jsem si za&al uv!domovat u$ velmi záhy, asi ve &ty#ech letech. Pamatuji
si, $e se mi náramn! ulevilo, kdy$ jsem si mohl obléknout chlapecké %aty. Tehdy do mne
vjel $ivot a otvíral se mi sv!t se sv"mi mo$nostmi. Kdy$ jsem si op!t musel obléci dív&í
%aty, padla na mne strnulost.“
V. 25-let" FtM

[2] str. 172

Tlak spole'nosti na pln$ní své genderové role jsem ztvárnila !ati'kami, které
na dít$ nalétávají a dít$ se jim brání - !ati'ky trhá na kousky a spole'n$ s nimi mizí
i jeho dal!í hol'i'í atributy. Dít$ se potom sna"í p#ipodobnit mu"skému pohlaví vzhledem
a 'inností. Sna"í se mo'it ve stoje ale nepoda#í se mu to dokonale a pomo'í i záchod
a jeho okolí. To je pro n$j dal!í „rána“ a utvrzení v tom, "e jeho t$lo není mu"ské. Jako
nucené p#ijetí své role rozcuchá sv%j mu"sk& ú'es a vyroste v dívku s dlouh&mi vlasy.
3)

Puberta
Puberta je pro transsexuální osoby velmi psychicky náro'né období. Za'nou se

utvá#et sekundární pohlavní znaky a adolescent p#ichází o své d$tské iluze, "e se v!e
jednou samo napraví. U FtM je traumatizující zejména nástup menstruace.
„V pubert! bylo mnohem t!$%í cítit se klukem. Náhle vyrostlá prsa jsem schovával, jak to
%lo, pod volné mikiny a bundy. Do kalhotek jsem si pro dobr" pocit strkal srolovanou
pono$ku. Pamatuji si okam$iky, kdy jsem stál v koupeln! nah" a potichu a bezmocn! jsem
plakal nad sv"m t!lem.“
Sa!a, FtM
[1], str. 34

Jako symbol nezastavitelného a !okujícího nástupu puberty jsem si zvolila proud
menstrua'ní krve, kter& transsexuála celého spoutá a vytvo#í mu prsa. Marn$ s ním bojuje
a jediná úleva p#ichází, kdy" si za'ne st#íhat vlasy – znak svého "enství. S ka"d&m
st#ihnutím se rozpadají i proudy krve. I kdy" se zbaví vlas%, prsa jí k její nelibosti
z%stanou. Tuto situaci #e!í jejich sta"ením.
Adaptace na vlastní t!lo je dle na%ich klinick"ch zku%eností lep%í u MtF, snad vyjma
oblasti genitálu. Svou roli zde hraje pravd!podobn! i skute&nost, $e pro FtM jsou krom!
genitálu problémem i 'adra, která se sna$í skr"vat, stahovat, vizuáln! minimalizovat…
… Plocha necht!n"ch &ástí t!la je tedy v"razn! vy%%í u FtM. Dal%í komplikací z hlediska
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subjektivní adaptace je u FtM ka$dom!sí&ní menstruace, která je pro naprostou v!t%inu
i nep#ijatelnou p#ipomínkou mo$nosti ot!hotn!ní.
[1], str. 131

4)

Rozhodnutí pro zm$nu a její provedení

V "ivot$ transsexuála je tém$# nevyhnutelné, aby podstoupil p#em$nu pohlaví, pokud
chce "ít plnohodnotn& "ivot.
Benjamin soudí, $e HSR) není zárukou záchrany transsexuál(, je v%ak jejich jedinou
nad!jí. Rozhodnout se pro ni neznamená vít!zství, odmítnout ji v%ak znamená porá$ku,
Z fyzického i psychického hlediska nelze pop#ít riskantnost operace, alternativou je ale
pouze beznad!j, snad i zoufalství s tragick"mi d(sledky.
[2] str. 121

Pro vyjád#ení momentu rozhodnutí jsem pou"ila symbol papírové panenky, která
se po zma'kání p#em$ní v paná'ka.
Cel& proces p#em$ny se d$lí do n$kolika fází, které se mohou i p#ekr&vat. ,esk&m
léka#%m se osv$d'il tento model:

1

Diagnostika

2

Rozhodovací proces

3

RTL, RLE (Real Life Test, Real Lfe Experience)

4

Hormonální terapie

5

Operativní zákroky

6

Poopera&ní období

[1] , str. 77

V&znamnou sou'ástí lé'by je psychoterapie, která v ideálním p#ípad$ provází cel&
proces a m%"e pokra'ovat i po p#em$n$.
Podstoupení hormonální terapie je v&znamn&m mezníkem v "ivot$ transsexuála. Je
prvním viditeln&m krokem na cest$ k vytou"enému pohlaví. Proto jsem také pro toto
období, na rozdíl od zbytku filmu, zvolila 'ernou linku na bílém pozadí. Cílem

)(Hormonal-surgical reassignment – Skoblíkem p#ekládané jako Hormonáln!chirurgické p#ipodobn!ní)
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hormonální terapie je potla'ení p%vodního pohlaví a navození sexuálních znak%
po"adovaného pohlaví. Nemá sice vliv na p%vodní stavbu skeletu ale je a" neuv$#itelné,
co doká"e s tvarem t$la a obli'eje.
Prvním z#eteln"m projevem androgenní terapie zpravidla b"vá po n!kolika
t"dnech zhrubnutí hlasu, dojde ke zmen%ení a$ vymizení menstrua&ního krvácení, zvy%uje
se svalová hmota, nar(stá ochlupení na celém t!le v&etn! vous(. Dochází k posunutí
vlasové hranice a tvorb! „kout(“, je zv"%ená aktivita mazov"ch $láz, tak$e ne$ádoucím
ú&inkem m($e b"t zhor%ení akné. R(st vlas( a ochlupení je geneticky podmín!n, tak$e
jeho intenzitu lze predikovat podle ostatních mu$sk"ch &len( rodiny. Dochází také
k ovlivn!ní psychického lad!ní (zvy%uje se rozhodnost, agresitiva). Podávání androgen(
v%ak neovlivní ni$%í pr(m!rn" vzr(st a %í#ku ky&lí lidí s transsexualitou FtM.
[1], str. 98

Dal!ím krokem je mastektomie – odstran$ní prsou. Tento zákrok se provádí
u v$t!iny FtM, jeliko" prsa jako 'ist$ "ensk& sexuální znak jsou ne"ádoucím zdrojem
traumatu stejn$ jako pohlavní orgány a "ensk& typ prsu se tedy redukuje na mu"sk&.
Nezbytn&m zákrokem u v!ech FtM je hysterektomie (odejmutí d$lohy) 'asto
dopln$na o adnexektomii (odn$tí d$lo"ních p#ív$sk%). Posledním chirurgick&m zákrokem
b&vá metaidoioplastika (zv$t!ení a prodlou"ení klitorisu) nebo rekonstrukce penisu
a !ourku. Tyto zákroky jsou volitelné a n$kte#í FtM je ani nepodstoupí a( u" z d%vodu
náro'nosti operace nebo jiného d%vodu. Pro v$t!inu je nejd%le"it$j!í, aby je spole'nost
p#ijala jako mu"e a k tomu penis nepot#ebují. Je to v!ak vítaná mo"nost potvrzení své
maskulinity. Vytvo#en& neopenis je bohu"el jen imitací penisu a není pln$ funk'ní.
N$které typy v!ak umo"nují pohlavní styk ale "ádn& z nich nemá schopnost ejakulace.
Plastická a rekonstruk'ní chirurgie se v!ak rychle vyvíjí a v$t!ina neopenis% je ji" velmi
zda#ilá.
Chirurgick& zákrok jsem ztvárnila z pohledu pacienta, kter& naposledy vidí masku
s anestezií a potom se u" jen probudí po operaci. Po probuzení pomalu chytne sv%j
neopenis a podívá se na pásku, kterou má na ruce. Je na ní paná'ek, kter& koresponduje
s panenkou na pásce, kterou dostal jako novorozen$ na za'átku filmu. Transsexuál se
kone'n$ probudil ze své no'ní m%ry a znova se narodil do svého pravého pohlaví
a do plnohodnotného "ivota.
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Samotn& storyboard jsem kreslila tu"kou na papír a kolorovala vodov&mi
barvami. Po naskenování jsem obrázky upravila a doplnila komentá#em.

3.2 Název Paper Dolls a jeho v*znam
Název Paper Dolls jsem zvolila jako symbol pro transsexuální osoby, které mi
trochu p#ipomínají papírové panenky, na které se neustále n$kdo sna"í navlékat papírové
!ati'ky – pohlavní roli. Zárove- jsou papírové panenky k#ehké a snadno se mohou potrhat, stejn$ jako psychika transsexuál%. Z panenky jsem vytvo#ila symbol, kter& nás provází cel&m filmem. Na za'átku se objevuje na pásce novorozen$te jako ur'ení jeho
pohlaví, dále se pak transformuje v dít$, na které jsou navlékány hol'i'í !ati'ky, její
zma'kání je momentem rozhodnutí pro zm$nu pohlaví a na konci, kdy" si transsexuál
chytne penis, odletí a je nahrazena symbolem paná'ka.
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ANIMATIK

P#i tvorb$ animatiku jsem vycházela z ji" hotového storyboardu. Obrázky z n$j jsem
vy#ezala a zasadila podle odhadu do 'asu. Pro p#esn$j!í p#edstavu jsem je!t$ dokreslila
dal!í obrázky a p#idala je do animatiku. Tento animatik mi dal jasnou p#edstavu o délce
filmu a p#i samotné animaci jsem se sna"ila z n$j vycházet.

5

V%TVARNÉ &E$ENÍ
V&tvarnou stránku filmu jsem se sna"ila propojit se stránkou v&znamovou a dát jí

její vlastní symboliku. Bílá linka a pr%hlednost postav zna'í k#ehkost transsexuálovy
du!e, chaotické a temné pozadí chaos v jeho hlav$ a deprese, které ho ubíjejí, 'ervená
barva krve, která je ve filmu jako jediná jasná barva, agresi.

Obr.6. P(vodní návrh v"tvarna

5.1 Vliv technologie v*roby filmu
Jako hlavní technologii jsem u svého filmu zvolila digitální kreslenou animaci,
uskute'-ovanou p#ímo v po'íta'i pomocí tabletu. Tato technologie má své v&hody
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v tém$# neomezené mo"nosti vyjád#ení pohybu linkou. Její nev&hody spo'ívají v objemu
'asu, kter& je nutn& práci v$novat, pokud si zvolíme slo"it$j!í v&tvarno, co" byl p#ípad
i mé bakalá#ské práce.

5.2 Charakteristika postav a prost+edí
Hlavní postava mého filmu je jak&si „kolektivní hrdina“, postava, která nemá svoji
primární individualitu ale její" charakteristika je slo"ena z p#íb$h% a znak% mnoha
transsexuál%. Postava tak dostává charakter „typického“ transsexuála, i kdy" ve
skute'nosti bychom takovou osobu asi t$"ko hledali.
Ve filmu mi jde spí!e o to zobrazit vnit#ní sv$t a pocity hlavní postavy, samotn&
charakter je vedlej!í. Pocity m%"eme odhadnout jak z tvá#e postavy tak z barevného
lad$ní filmu, které je pov$t!inou tmavé, co" nezna'í moc pozitivního. Postava je v$t!inu
'asu ne!(astná a pro"ívá frustraci ze svého pohlaví, co" je!t$ více umoc-ují momenty,
které jí to p#ipomínají. Naopak kdy" se m%"e p#iblí"it svému psychickému pohlaví, vidíme na ní známky spokojenosti a v moment$, kdy se za'íná její sen uskute'-ovat, za"ívá
nejv$t!í !t$stí.
Ve filmu se 'asto setkáme se subjektivním pohledem postavy. Tento typ záb$ru
jsem zvolila zám$rn$ za ú'elem ztoto"n$ní se s postavou a k podpo#ení faktu, "e se jedná
o intimní v&pov$/ postavy.
Prost#edí jsem redukovala na minimum, objevuje se pouze n$kdy, kdy" je to
nutné, a spí!e v podob$ pou"ívan&ch p#edm$t%, n$" v zobrazení cel&ch místností.
D%le"it&m p#edm$tem v prost#edí, i kdy" málo patrn&m, je zrcadlo, díky kterému vidíme
ve v$t!in$ p#ípad% obli'ej a podobu hlavní postavy. Samotné pozadí se skládá z tmav&ch
skvrn, 'áranc% a cákanc% na je!t$ tmav!ím podkladu.

5.3 Technika provedení
P#i samotné tvorb$ filmu vyu"ívám kombinaci digitální kresby s ru'n$ d$lan&m pozadím
upraven&m v po'íta'i. V!echny cákance, 'rtance a podobn$ jsem vytvo#ila ru'n$ na papír
a následn$ jsem je kombinovala a upravovala v po'íta'i jak kompozi'n$, tak barevn$.
Na to jsem p#idala animaci, kterou jsem kreslila v po'íta'i.
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ANIMACE

6.1 Anima,ní p+íprava
V rámci u!et#ení 'asu jsem se sna"ila anima'ní p#ípravu minimalizovat. Zkou!ela
jsem naskicovat podobu postav ale tyto skicy jsem nakonec nepou"ila, proto"e byly pro
m%j ú'el p#íli! stylizované. Kone'nou podobu hlavních fram% jsem se sna"ila v"dy ud$lat
p#ímo v programu TVPaint, abych mezi nimi mohla hned nakreslit mezifáze. Jako
referen'ní a podp%rn& materiál jsem u n$kter&ch záb$r% pou"ívala fotografie. Ty mi
slou"ily k rychlej!ímu ur'ení pom$r% mezi jednotliv&mi 'ástmi t$la, tvaru sval% v r%zn&ch
pozicích a k vypozorování anatomick&ch zkratek.

6.2 Druhy animace
P#i v&b$ru techniky, kterou bych zpracovávala sv%j film, jsem zva"ovala dv$
mo"nosti, kreslenou animaci frame by frame nebo digitální plo!kovou animaci
uskute'-ovanou v programu After Effects. Plo!ková animace by byla vhodn$j!í
k realistickému v&tvarnu ale nemohla bych uskute'nit v!echny plánované pohyby a ztratila
bych tak dynamiku pohybu, proto jsem zvolila 'asov$ náro'n$j!í kreslenou animaci.
Kreslila jsem pomocí tabletu p#ímo v programu TVPaint. Následn$ jsem záb$ry
upravovala v programu After Effects, kde jsem také vytvá#ela v!echny nájezdy, odjezdy,
zatmíva'ky a podobn$.
V programu TVPaint jsem pracovala s bílou linkou na 'erném pozadí, pouze u jednoho záb$ru s 'ernou linkou na bílém pozadí. Zvolila jsem p#ítlak jak pro tlou!(ku linky,
tak pro její pr%hlednost, abych co nejlépe dosáhla efektu prostorovosti.
Nejv$t!ím problémem bylo vymyslet, jak ud$lat proud krve, aby vypadal jako tah
vodovou barvou, jako to bylo ve storyboardu. Po hledání mnoha #e!ení, jak jej vytvo#it
pomocí programu After Effects i jinak se naskytlo #e!ení v podob$ animovaného !t$tce
v TVPaintu. Tento !t$tec jsem vytvo#ila postupn&m vy#ezáním 'ástí proudu, kter& jsem
p#edtím namalovala vodov&mi barvami na papír, naskenovala, upravila a zacyklila. Pou"ití
p#ítlaku u velikosti !t$tce a jeho pr%hlednosti zajistilo pot#ebnou dynamiku.
Po zhotovení animací v TVPaintu jsem pou"ila program After Effects k úpravám
a vytvo#ení n$kter&ch záb$r% a ke kone'nému kompozitingu.
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POSTPRODUKCE

7.1 St+ih
Hrub& st#ih jsem se sna"ila navrhnout u" p#i zpracovávání jednotliv&ch záb$r%
v programu After Effects. Kdy" byly jednotlivé záb$ry poskládány, zam$#ila jsem se na
jemn$j!í detaily st#ihu a 'asování. Definitivní podobu st#ihu jsem vytvo#ila po nasazení
hudby.

7.2 Titulky
Titulky jsem v zájmu jednolitého stylu psala ru'n$ stejnou linkou, jakou jsem
pou"ívala p#i kresb$ postav. Rozhodla jsem se pou"ít linky kladené p#es sebe, které p%sobí
znepokojiv&m dojmem, abych navodila temnou atmosféru filmu u" od za'átku.

7.3 Hudba
Hudba se mi zdála pro navození pocit% ve filmu vhodn$j!í ne" ruchy, proto jsem se
uch&lila k ní. Spolupracovala jsem s hudebníky, kter&m jsem vysv$tlila sv%j zám$r
a potom jsem jim nechala volnou ruku.
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PR'B#H A PREZENTACE PRÁCE

8.1 "asov* rozpis práce
Nále"itosti t&kající se p#íb$hu a v&tvarna jsem se sna"ila mít hotové v pr%b$hu
zimního semsestru. U" tehdy mi bylo jasné, "e film, kter& hodlám animovat bude velmi
'asov$ náro'n&. Pozd$ji, kdy" jsem si d$lala 'asov& plán pracovního postupu, se ukázalo, "e
stihnout film v jeho úpln$ p%vodní podob$ je tém$# nemo"né. Toto zji!t$ní vedlo k úpravám
storyboardu a v&tvarné stránky tak, aby bylo reálné odevzdat film ve stanoven& termín.

8.2 Prezentace v*sledné práce
Sou'ástí prezentace práce je i obal na CD/DVD a obal teoretické bakalá#ské práce.
Obal na CD/DVD jsem tvo#ila v duchu v&tvarna animovaného filmu, to znamená tmavé
flekaté pozadí a na n$m kresba bílou linkou a písmo, které jsem pou"ila i v titulkách.
Titulní stranu teoretické 'ásti bakalá#ské práce jsem cht$la pojmout netradi'n$
a proto jsem ji nenechala potisknout písmem ale vytvo#ila na ni motiv korespondující
s filmem.
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ZÁV#R
Na záv$r bych cht$la pod$kovat v!em, kte#í se jak&mkoli zp%sobem p#i'inili a( u"
p#ímo 'i nep#ímo na vzniku tohoto bakalá#ského filmu, v!em transsexuál%m, jejich" osudy
mi byli tou nejsiln$j!í inspirací a lidem, kte#í se transsexualitou zab&vají a umo"-ují
transsexuál%m "ít lep!í "ivot. Zejména bych cht$la pod$kovat svému vedoucímu za
vy'erpávající pomoc p#i hledání technick&ch #e!ení.
Vytvo#ení této bakalá#ské práce pro mne bylo velkou v&zvou a zárove- nesmírn&m
obohacením. Dov$d$la jsem se mnoho nov&ch a zajímav&ch informací a téma
transsexuality mne ovlivnilo natolik, "e bych s jeho studiem cht$la pokra'ovat i v budoucnu. Cílem práce bylo vytvo#it vizuáln$ i tématicky hodnotn& film reflektující vnit#ní sv$t
transsexuál%, kter& by zprost#edkoval divák%m n$co z tohoto sv$ta a byl první krokem na
cest$ k toleranci k t$mto lidem. Zda se tento cíl naplní, uká"í a" reakce publika.
Doufám, "e m%j film bude p#ínosem nejen pro mne ale i pro diváky a nabídne jim
jin& pohled na transsexualitu i na animovan& film samotn&.
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