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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se věnuje popisu přípravy a průběhu práce při tvorbě animované-

ho filmu Nepodávejte tučňákům balónky od počátečních inspirací přes tvorbu scénáře, sto-

ryboardu a animatiku aţ k technologii animace a k postprodukci. Snímek je inspirován 

krátkou povídkou německé autorky Constanze John Zamilovaná do tučňáka a obsahuje téţ 

krátké zamyšlení nad postavou tučňáka v animovaném filmu obecně. Film je animován 

technikou totální kreslené animace. Součástí práce je obrázkový scénář. Animovaný film je 

přiloţen na datovém nosiči. 

 

Klíčová slova: animace, kreslený film, totální animace, tučňák v animovaném filmu 

 

 

ABSTRACT 

Bachelor’s thesis deals with an arrangement and making the animated movie named 

Please, Do not Give Balloons to Penguins from its initial inspiration through making 

script, storyboard and animatic to technology of animation and postproduction. The ani-

mated movie is inspired by a short story Fallen in Love with Penguin written by German 

female writer Constanze John. The thesis contains also a short essay about penguins in an-

imated films. The short movie is made using technology of total hand drawing animation. 

The part of bachelor’s thesis is the storyboard. The animated movie is enclosed on the 

compact disc. 

 

Keywords: animation, drawing animation, total animation, penguin in animated movie



Prohlašuji, ţe odevzdaná verze bakalářské práce a verze elektronická nahraná do IS/STAG 

jsou totoţné. 
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ÚVOD 

Věřím, ţe kaţdý z nás někdy zatouţil po tom udělat cosi zakázaného. Něco, co se 

zkrátka nedělá. Nemám ale na mysli ţádnou vyloţeně zlou a špatnou věc jako třeba vykrást 

banku či zabít souseda, který v jednom kuse kouká na fotbal v televizi a křičí a nadává u 

toho tak, ţe vám ze stropu padá omítka. To ne! Myslím takovou tu malou „lumpárnu“, kte-

rá nikomu neuškodí. Například při jízdě páter nosterem v posledním patře nevystoupit, 

trochu se bát a čekat, co se stane... U panelového domu zazvonit na všechny zvonky, scho-

vat se a „pod fousy“ se smát všem těm rozčileným dámám a pánům vyhlíţejícím a láteří-

cím z oken a balkónů... Anebo dát v zoologické zahradě tučňákovi balónek, i kdyţ podává-

ní čehokoli zvířecím obyvatelům ZOO je přísně zakázáno...  

O tom, co se stane, kdyţ porušíme zákaz a tučňákovi balónek skutečně podáme, 

vypráví můj animovaný film Nepodávejte tučňákům balónky. V textu bakalářské práce po-

pisuji proces vzniku příběhu i výsledného animovaného snímku, stejně jako inspirace, 

podněty a technologie zpracování.     
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 NÁMĚT A INSPIRAČNÍ ZDROJE 

 Kdyţ jsem v průběhu druhého ročníku svého studia na Fakultě multimediálních 

komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně začala přemýšlet, jaké téma jakou formou v 

rámci své praktické bakalářské práce zpracovávat, hlavou se mi honily všelijaké myšlenky 

a nápady. O inspiraci nouze nebyla. Ţivot a dění okolo mě, stejně jako má často aţ bujná 

představivost a fantazie mi přinášely mnoho impulzů a podnětů. Inspiraci jsem nacházela 

především v oblasti své praxe, kterou je kulturní management, produkce a vzdělávání v 

oblasti výtvarného a současného umění. Příběhy jako by často samy vyplouvaly z obrazů, 

fotografií a jiných děl prezentovaných na výstavách, na jejichţ realizaci jsem se podílela. 

Inspirující pro mne byla mnohdy také osobní setkání se samotnými tvůrci vystavovaných 

děl a s dalšími osobnostmi současné umělecké scény. Zároveň bych neměla zapomenout na 

kontakt s návštěvníky, dětmi i dospělými, a to nejen v rámci běţných prohlídek, ale i jako 

účastníky různých vzdělávacích programů (např. tzv. galerijních animací, dílen, worksho-

pů), kdy jsem se pro ně leckdy skrytý obsah umění pokoušela odhalovat pomocí svých 

smyšlených příběhů. 

Mnoho námětů pro tvůrčí zpracování mi téţ přinášeli moji zvířecí přátelé a spolubyd-

lící králík Bedřich (2005 - 11. 5. 2011) a činčil Evţen (2008). Bedřich jako starší, trochu 

nevrlý králík hájící si svou pohodu, klid a prostor a Evţen jako hyperaktivní činčilí mladík, 

pro kterého není nic svaté a neexistuje nic, do čeho by se nemohl pustit (nebo případně 

zakousnout). Jsem si jista, ţe jejich honičky a rozličné etudy vystřiţené jak z grotesek na 

mé zanimování čekají. Přesto jsem se rozhodla pro zcela jiný námět, a to námět podle lite-

rárního díla. 

1.1 Zamilovaná do tučňáka 

Uţ je to téměř dva roky zpátky, kdy jsem od kamarádky dostala krásně zářivě růţo-

vou knihu s neméně působivým názvem: Last – Lust – Láska. Šlo o sborník textů a repro-

dukcí děl kulturně-literární revue Pandora
1
, jeţ spojovalo jediné téma, a to láska. Láska v 

dílech severočeských a saských umělců – básníků, prozaiků, dramatiků, grafiků a fotogra-

                                                 

 

1
 Pandora: kulturně-literární revue. Ústí nad Labem: Nad Labem, 2009, č. 18. ISSN 1801-6782. 
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fů, rovněţ láska v odborných textech a studiích. Kniha mě zaujala nejen svým citlivým 

obsahovým i formálním zpracováním, ale i „hutností“ textů v sobě obsaţených. Kratičkou 

povídkou německé autorky Constanze John
2
 Zamilovaná do tučňáka

3
 jsem pak byla přímo 

unešena. Uţ při jejím prvním čtení jsem věděla, ţe si ţádá dalšího zpracování... 

Zmiňovaná povídka je vpravdě krátká, sotva na jednu stránku, svou výmluvností si 

však nezadá s některými rozsáhlými romány. Vypráví příběh tří bytostí. Lutze, strůjce po-

časí, Jutty, jeho přítelkyně, a tučňáka, do kterého se Jutta jednoho dne zamiluje. Lutz to 

nedokáţe pochopit, jak si bytost ţenského pohlaví můţe nechat poplést hlavu tučňákem, 

někým, kdo je minimálně o polovinu menší. Jenţe láska si nevybírá a Lutz, jehoţ údělem a 

posláním je tvořit počasí, nakonec udělá Juttu šťastnou. Promění ji v tučňáka, čímţ v dů-

sledku u sebe samého pozná, jaké to je být zamilován do tučňáka.  

Netradiční, absurdní, krásné, pro animovaný film jako dělané. Přesto prosté, jak vy-

střiţené z tisíce dalších románů, filmů, seriálů i ţivotů. Příběh milostného trojúhelníku 

dvou soků a jedné ţeny. Ţena ţije více méně šťastný a klidný ţivot po boku muţe, který je 

však oddán především své práci. Není tedy divu, ţe do ţivota ţeny nečekaně vstoupí někdo 

jiný, pozornější. A muţ, pro přesnost ten primární, si díky své zaneprázdněnosti aţ pozdě 

všimne, ţe něco není v pořádku.  

Příběh Lutze, Jutty a tučňáka není patetický ani tragický. Vlastně není ani nikterak 

spletitý nebo dokonce emocionálně vyhrocený. Lutz sice Juttiny pohnutky, ať uţ niterné či 

jakékoli jiné, nechápe, ale třebaţe k Juttě i nadále chová hluboké city, vědom si svého po-

slání, nechá ji odejít. Snad i z tohoto důvodu mi příběh přirostl k srdci. 

Povídka mě však nezaujala pouze svým obsahem, ale i autorčiným stylem psaní – 

přímým, jasným a výstiţným jazykem, v němţ je zároveň uloţeno plno imaginace. Sama 

autorka o svém psaní v rozhovoru pro výše zmiňovaný sborník uvádí: 

                                                 

 

2
 Constanze John (narozena 1959 v Lipsku, ţije a pracuje tamtéţ) je současná německá spisovatelka, vyda-

vatelka a autorka filmových scénářů, rozhlasových her, operních libret a knih pro děti. 

http://www.constanzejohn.de   

3
 Kompletní znění povídky v překladu Petry Sochové je přiloţeno jako příloha č. 1. 

http://www.constanzejohn.de/
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„Vždycky jsem měla pocit, že se jak v psaní pro děti, tak pro dospělé ukazují dvě 

stránky mé bytosti – ta přísná i ta skřítkovská, ta vědoucí i ta naivní. K tomu se v obou 

proudech přidává mé tíhnutí k realitě a zároveň k magičnu a fantastičnu. To, že se to vše 

ještě nemohlo ukázat v celku tak, jak se to mně samotné jeví, má podle mého názoru spíše 

co do činění s mou osobou, s rodinnou historií než se společenskými procesy. Ctím litera-

turu Garcíi Márqueze a také Bohumila Hrabala. Podle toho lze možná vytušit, o čem mlu-

vím.“
4
   

Dále v rozhovoru, pak Constanze John sděluje: 

„Řada mých předků se narodila v Čechách. K mým dětským snům patřilo vytvořit 

obnovené spojení do Čech.“
5
  

Je mi velkou ctí a potěšením zpracováním povídky Zamilovaná do tučňáka do podo-

by krátkého animovaného filmu k tomuto autorčinu snu přispět.   

                                                 

 

4
 Pandora: kulturně-literární revue. Ústí nad Labem: Nad Labem, 2009, č. 18. s. 7. 

5
 Pandora: kulturně-literární revue. Ústí nad Labem: Nad Labem, 2009, č. 18. s. 8. 
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2 DALŠÍ INSPIRAČNÍ ZDROJE 

    Zmiňovaný příběh prošel řadou scénáristických úprav, v rámci nichţ přicházely 

další inspirace.  Další podněty pak ovlivnily výtvarné řešení filmu a zpracování v technolo-

gii. 

2.1 Polojasno – šlehačková oblaka  

Příběh jsem na rozdíl od výchozí povídky
6
 zasadila do nadpozemského světa nachá-

zejícího se kdesi v oblacích, postaveného do kontrastu s našim světem - světem pozem-

ským. V tomto případě jsem se částečně inspirovala krátkým počítačově 3D animovaným 

filmem studia Pixar s názvem Partly Cloudy
7
  (v češtině: Polojasno) z roku 2009 (viz obr. 

1). V něm velké a načechrané cumuly
8
 ze své krásně „šlehačkovité“ hmoty modelují lidská 

novorozeňata i zvířecí mláďata, která pak předávají čápům a ti je jako poslíčci doručují do 

rukou příslušných rodičů. Ţe děti nosí čápi, o tom se uţ dávno vědělo, ale odkud lidská i 

zvířecí mláďata čápi berou, to osvětluje aţ tento příběh. Velká naducaná oblaka zde sice 

nejsou bohy, jsou však tvůrci - „dělníky“, bez nichţ by svět nemohl fungovat – lidé ani 

zvířata by nemohli mít své potomky. V příběhu Lutze, Jutty a tučňáka je to podobné. Lutz 

není bohem, má ale nezastupitelnou a předůleţitou roli strůjce počasí. Bez něj by se řád 

světa změnil v chaos. Lutz sice v mém zpracování nemá podobu kupovitého mraku, není 

ale ani člověkem. Svým zevnějškem si stojí „někde mezi“.   

 

                                                 

 

6
 Autorka Constanze John v povídce prostředí blíţe nespecifikuje. Hovoří zde pouze o „Lutzově kanceláři“. 

V jednom momentě pak píše: „Kolem okna proletěl červený koš z umělé hmoty a přivedl konečně Lutze ke 

smyslům“, coţ by naopak více nasvědčovalo pozemskému světu. 

7
 Partly Cloudy, reţie: Peter Sohn (mimo jiné spolupracoval na celovečerních animovaných filmech The 

Incredibles, Ratatouille nebo Wall-E, Partly Cloudy je jeho reţisérský debut), produkce: Kevin Reher, před-

film 3D celovečerního animovaného filmu Up (v češtině: Vzhůru do oblak) od studia Pixar, délka: 6 min, 

premiéra: 29. 5. 2009. 

8
 Cumulus je druh hustého oblaku nejčastěji ve tvaru kupy. 
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2.2 Tučňáci, kam se podíváš 

Při hledání spojnice příběhu mezi zemí a světem Lutze, při přemýšlení nad tím, ja-

kým asi způsobem a odkud by se tučňák mohl dostat ze země aţ do oblak, vzpomněla jsem 

si na krátký studentský 2D animovaný film Zoologic
9
 z roku 2007 (viz obr. 2a, 2b), ve kte-

rém mimo jiné hraje důleţitou roli také tučňák a předně, jak uţ sám název filmu napovídá, 

jeho děj se odehrává v zoologické zahradě. V zoologické zahradě, ve které vládne přísný 

dozorce dbající na to, aby veškerá zvěř plnila dané poslání – být zde výhradně a jedině pro 

oči návštěvníka. Čili jednoduše řečeno, ţádné móresy oproti předpisům se tu netrpí. Ocás-

ky lemurů musí být krásně načechrané, plameňáci musí stát jen na jedné noze, hračky ke 

gorilám nepatří a tučňáci, ti přeci musí milovat zimu a ryby. Kolize nastává, kdyţ malý 

tučňák, který o laskomině v podobě párku v rohlíku a teplých krajích nemůţe kvůli dozorci 

ani snít, se dá do spolku s mírumilovnou gorilou, které jsou pro změnu zakazovány hračky. 

Přísný dozorce brzy má, co chtěl! Bez kalhot, jen tak, jak ho pán Bůh stvořil, končí ve vý-

běhu plameňáků. I těm je ale pro legraci a nezbývá mu neţ se červenat a stát se tak jedním 

z nich – tím nejčervenějším. 

Tento krátký snímek je pro mne inspirující po všech stránkách. Jeho výtvarné řešení 

je charakteristické úspornou kresbou, jednoduchou linkou a minimálním pouţití barev 

(mimo černou kreslící linku se zde objevuje jen černá, hráškově zelená a tmavozelená a 

červenorůţová aţ červená). Obdobně i já jsem pro svůj film zvolila co do pouţití výrazo-

vých prostředků a barev minimalistické pojetí.  

Nespokojenost tučňáků s pobytem v ZOO se objevuje také v celovečerním počítačem 

3D animovaném filmu Madagascar
10

 (v češtině: Madagaskar) z roku 2005 (viz obr. 3). 

Zde vystupuje ve vedlejší roli čtveřice tučňáků, kteří obývají newyorskou ZOO. Jejich 

                                                 

 

9
 Zoologic, reţie: Nicole Mitchell, délka: 4:30 min, rok výroby: 2007 (film je autorčiným absolventským 

filmem na California Institue of the Arts, v roce 2008 získal nejvyšší ocenění na soutěţi Student Academy 

Awards) 

10
 Madagascar, reţie: Eric Darnell, Tom McGrath, produkce: Mireille Soria, hudba: Hanz Zimmer, film 

byl vytvořen ve studiu DreamWorks, délka: 86 min, premiéra: 25. 5. 2005. Na film navazuje film 

Madagascar: Escape 2 Africa (2008). A na léto roku 2012 je naplánován třetí film z celé série. 
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snem je ale svoboda a ţivot na domovské Antarktidě, proto zosnují útěk. Popisovat zde 

celý příběh by nemělo smysl, důleţité je však dodat, ţe charakter tučňáka je zde zcela od-

lišný neţ ve výše zmiňovaném krátkém studentském snímku. Tučňáci v Madagaskaru jsou 

groteskní mafiáni.  Chtějí působit drsně a chlapácky, leckdy jsou aţ potměšilí, ale bystrosti 

mnoho nepobrali. Navíc se jim smůla takříkajíc lepí na paty. Právě proto získali u diváků 

oblibu, následkem čehoţ i vlastní seriál
11

. 

Inspirována těmito snímky, namísto do Antarktidy jsem tedy i já postavila „svého“ 

tučňáka do ZOO. Ani on se zde ale necítí spokojen. Zoologická zahrada není nic pro něj. 

Nenabízí mu ţádné vzrušení či zábavu. Z letargie jeho nezáţivného ţivota ve výběhu ho 

vysvobodí aţ nafukovací balónek, který mu podá malé děvče – iniciátorka příběhu. Baló-

nek tučňáka následně zanese mezi Lutze a Juttu. 

Hovořím-li o postavě tučňáka, je zajímavé si uvědomit, jak často je tučňák do ani-

movaných filmů „obsazován“. Zmíním alespoň několik dalších, které by bylo škoda opo-

menout. 

V první řadě to je film od mého oblíbeného britského Aardman Animations studia a 

reţiséra Nicka Parka Wallace and Gromit: The Wrong Trousers
12

 (v češtině: Wallace a 

Gromit: Nesprávné kalhoty) z roku 1993 (viz obr. 4), za který jeho autor v roce následují-

cím získal Oskara za Nejlepší krátký animovaný film. Zde je tučňák pro změnu bezcharak-

terním zločincem, který se vetře do Wallaceovi přízně a který se za fyzické, ale nevědomé, 

pomoci Wallaceho snaţí ukrást obří diamant z muzea. Třebaţe zde tučňák vyuţívá lstivého 

převleku za kohouta, Gromitem je naštěstí nakonec odhalen.  

                                                 

 

11
 The Penguins of Madagascar, reţie: Nick Filippi, Bret Haaland, seriál, rok výroby: 2008 - , dosud 113 

epizod, délka: cca 11 minut. 

12
 Wallace & Gromit: The Wrong Trousers, reţie: Nick Park, délka: 30 min, rok výroby: 1993 (film byl 

vytvořen v Aardman Animations studiu v anglickém Bristolu a je druhý z trilogie třicetiminutových snímků o 

vynálezci Wallaceovi a jeho psu Gromitovi, v roce 1994 získal Oskara za Nejlepší krátký animovaný film), 

další filmy z trilogie: A Grand Day Out (v češtině: Výlet na měsíc, 1989, nominován na Oskara), A Close 

Shave (v češtině: O chloupek, 1995, Oskar za Nejlepší krátký animovaný film) 
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Dalším Oskarem oceněným snímkem s tučňáky v hlavní roli je film Happy Feet
13

 z 

roku 2006 (viz obr. 5). Pohyb tučňáků je zde animován za pouţití technologie motion cap-

ture (MOCAP)
14

, coţ povaţovala a povaţuje řada animátorů za velice diskutabilní a „nea-

nimátorskou“ metodu. Rok 2006 se v důsledku stal nakonec posledním ročníkem, ve kte-

rém mohly animované filmy a filmy vytvořené pomocí MOCAP technologie soutěţit ve 

stejné kategorii. Došlo tedy ke zřetelnému vymezení, co animace je a co uţ není
15

.  

O rok později, v roce 2007 byl uveden další „tučňáčí“ animovaný film Surf's Up
16

 (v 

češtině: Divoké vlny) o tučňácích surfařích (viz obr. 6).  

Z méně známých animovaných celovečerních filmů pak zmíním The Pebble and the 

Penguin
17

 (v češtině: Oblázek a tučňák) z roku 1995 (viz obr. 7). Tento snímek byl reţíro-

ván světově proslulým animátorem a reţisérem Donem Bluthem, který začínal ve studiu 

Walta Disneye, později si zaloţil vlastní studio. Je autorem filmů jako Secret of N.I.M.H. 

(v češtině: Nimhské tajemství, 1982) nebo An American Tail (v češtině: Americký ocásek, 

1986), All Dogs go to Heaven (v češtině: Charlie, 1989) či Anastasia (v češtině: Anastázie, 

1997)
18

.  

                                                 

 

13
 Happy Feet, reţie: George Miller, délka: 108 min, rok výroby: 2006 (film byl oceněn Oskarem za Nejlep-

ší animovaný film) 

14
 Motion Capture neboli MOCAP je termín, kterým se popisuje proces záznamu pohybu, jenţ je posléze 

přenesen na digitální model. Takto získaná data se vyuţívají především ve filmu, počítačových hrách, vojen-

ství, sportu, dokonce i v medicíně. 

15
 Hruboš, Pavel. Motion Capture. Glosy o animaci [online]. 25. 1. 2010, 1, [cit. 2011-08-20]. Dostupný z 

WWW: <http://glosy.animace.com/tag/motion-capture/>. 

16
 Surf's Up, reţie: Ash Brannon, Chris Buck, délka: 85 min, rok výroby: 2007 (film byl vyroben v americ-

kém studiu Sony Pictures Animation), premiéra: 8. 6. 2007. 

17
 The Pebble and the Penguin, reţie: Don Bluth, délka: 74 min, rok výroby: 1995, animovaný muzikál, 

premiéra: 11. 4. 1995. 

18
 Dutka, Edgar. Minimum z dějin světové animace. 1. vydání. Praha: AMU, 2004. s. 58. 
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Z televizní obrazovky pak znají nejen děti, ale i dospělí tučňáka Pingu ze stejno-

jmenného švýcarského seriálu Pingu
19

 (viz obr. 8) nebo sedmidílný večerníček české pro-

venience Dva ve fraku
20

 (viz obr. 9). 

Podkapitolu o tučňácích v animovaném filmu uzavřu ještě dvěma působivými krát-

kými snímky, které se v předchozích letech objevili na mezinárodním festivalu animova-

ného filmu AniFest. 

V roce 2008 zde získal Cenu za velmi krátký animovaný film snímek britského ani-

mátora sídlícího v Bristolu Matthewa Walkera John and Karen
21

 (v češtině: John a Karen), 

ve kterém lední medvěd John přichází za svou dívkou – tučňáčicí Karen, aby se jí omluvil 

za své předchozí neomluvitelné chování (viz obr. 10). S názorem poroty, která hodnotí film 

jako „překypující jemným humorem, vyznačující se nádherným výtvarným pojetím a vysoce 

kvalitní animací, fyzicky a psychologicky ilustrující rozdíly povah a lidského chování“
22

, se 

zcela ztotoţňuji. 

O dva roky později na AniFestu uspěl další film s tučňákem v hlavní roli. Počítačově 

animovaný 3D film Lost and Found
23

 (v češtině: Ztráty a nálezy) reţiséra Philipa Hunta z 

produkce studia AKA získal dokonce cenu Grand Prix a Hlavní cenu v kategorii TV film a 

seriál (viz obr. 11). Film vznikl podle dětské knihy Olivera Jefferse a vypráví příběh o 

osamělosti a přátelství. Hlavní hrdina – chlapec jednoho dne najde na schodech před svými 

                                                 

 

19
 Pingu, reţie: Otmar Gutmann, seriál, rok výroby: 1986 – 2006, 157 epizod, délka: cca 5 min. 

20
 Dva ve fraku, reţie: Nataša Boháčková, scénář: Rudolf Čechura, výtvarník: Michal Švec, seriál, rok 

výroby: 1995, 7 epizod, délka: 9 min. 

21
 John and Karen, reţie: Matthew Walker, délka: 3 min 30 s, rok výroby: 2007 (film získal řadu festivalo-

vých ocenění, mezi jinými i Cenu za velmi krátký animovaný snímek na festivalu AniFest 2008 v Třeboni) 

http://www.matthewwalkerswebsite.com/johnandkaren.html 

22
 AniFest [online]. 2008 [cit. 2011-08-20]. To nejlepší z AniFestu 2008. Dostupné z WWW: 

<http://www.anifest.cz/#2044>.   

23
 Lost and Found, reţie: Philip Hunt, délka: 24 min, rok výroby: 2008 (film z produkce studia AKA, získal 

řadu festivalových ocenění, mezi jinými i Cenu BAFTA pro Nejlepší dětskou animaci) 

http://www.studioaka.co.uk/#/work-lostandfound 
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dveřmi tučňáka a rozhodne se ho odvézt zpátky domů – aţ na jiţní pól.
24

 I v tomto případě 

se jedná o velice silný a poetický a etický příběh, který dokáţe člověka zasáhnout přímo do 

srdce. 

2.3 Výtvarná inspirace  

Zpočátku jsem o filmu přemýšlela jako o ploškové animaci, kde budu kombinovat 

papírové segmenty s drobnou kresbou a s dalšími materiály jako např. vlnou, vatou apod. V 

tomto případě mi byl inspirací francouzský reţisér Michel Gondry a především pak jeho 

snímek La science de rêves (v češtině: Nauka o snech) z roku 2006 (viz obr. 12). Pokud 

díla tohoto reţiséra jsou příznačná svérázným zobrazením reality a hlavně ojedinělou hra-

vostí, pak u Nauky o snech to platí dvojnásob. Ač jde o film hraný, důleţitou roli v něm 

zastávají animované stop motion sekvence, ve kterých autor kombinuje obyčejné věci a 

více méně odpadové materiály jako je lepenka nebo karton, filc, celofán, nitě či kousky 

vlny a látek. Dohromady to vše vytváří svébytný snový svět hlavního hrdiny Stephana Mi-

roux. Zmiňované animace v jinak hraném filmu působí křehce a zcela přirozeně.  

Toto výtvarné zpracování se ale nakonec ukázalo být pro tento případ jako ne zcela 

vhodné. Nad barevným fantasktním světem z papíru, vlny a vaty tedy vyhrála jednoduchá 

kresba v černobílém provedení inspirovaná tak trochu japonskou tušovou malbou a světem 

komiksu. Z tušové malby jsem si pro sebe odnesla nestejnoměrnou tloušťku linie, ze světa 

černobílého novinového stripu zas jednoduché charaktery kreslené téměř jedním tahem. 

Spíše nevědomou inspirací, na kterou mě upozornila přítelkyně, se mi stali Mumínci (viz 

obr. 13), pohádkoví tvorové finské spisovatelky, ilustrátorky a autorky komiksů Tove Jans-

sonové
25

.     

                                                 

 

24
 AniFest [online]. 2010 [cit. 2011-08-20]. To nejlepší z AniFestu 2010. Dostupné z WWW: 

<http://www.anifest.cz/#2044>. 

25
 Tove Marika Jansson (1914 – 2001), finská švédsky píšící spisovatelka, malířka, ilustrátorka a autorka 

komiksů. Jejím nejslavnějším dílem jsou knihy o skřítcích mumincích (moomins) a jejich přátelích. Postavič-

ka Mumínka se poprvé objevila v roce 1940, v roce 1945 vyšla první samostatná kniha o muminech. Právě 

mumini vydobily Janssonové světový věhlas, ačkoliv napsala i řadu knih na jiné téma. Za své dílo obdrţela 
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Obr. 1: Partly Cloudy (v češtině: Polojasno), 2009 

 

 

 

Obr. 2a, 2b: Zoologic, 2007 

                                                                                                                                                    

 

mimo jiné Cenu Hanse Christiana Andersena v roce 1966, Cenu Švédské akademie v roce 1972 a Pro Fin-

landia roku 1976. 
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Obr. 3: Madagascar (v češtině: Madagaskar), 2005 

 

Obr. 4: Wallace and Gromit: The Wrong Trousers  

 (v češtině: Wallace a Gromit: Nesprávné kalhoty) z roku 1993 

 

Obr. 5: Happy Feet, 2006 
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Obr. 6: Surf´s Up (v češtině: Divoké vlny), 2007 

 

Obr. 7: The Pebble and the Penguin   

(v češtině: Oblázek a tučňák), 1995 

 

Obr. 8: Pingu, 1986 – 2006 
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Obr. 9: Dva ve fraku, 1995 

 

Obr. 10: John and Karen (v češtině: John a Karen), 2007 

 

Obr. 11: Lost and Found  (v češtině: Ztráty a nálezy), 2008 
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Obr. 12: La science de rêves (v češtině: Nauka o snech), 2006 

 

Obr. 12: Moomins (v češtině: Mumínci), komiks 
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3 SCÉNÁŘ A STORYBOARD 

Oproti povídce Zamilovaná do tučňáka jsem byla nucena příběh částečně pozměnit. 

Definovala jsem prostředí, ve kterém se hrdinové pohybují, vytvořila nové postavy a ujas-

nila si charaktery všech zúčastněných. Edgar Dutka v knize Scénáristika animovaného fil-

mu píše, scénář mi dal „možnost námět rozvinout, vypracovat scény, domyslet potřebné 

zvraty a peripetie a utvrdit se v jeho srozumitelnosti“
26

.   

3.1 Vývoj příběhu  

Při zpracování námětu – povídky Zamilovaná do tučňáka jsem se nejprve snaţila po 

obsahové stránce víceméně drţet výchozí literární předlohy a tématu: láska si nevybírá. 

Zároveň jsem se však ve filmu chtěla vyhnout mluvenému komentáři, mým cílem bylo 

příběh vyprávět pouze obrazem za doprovodu hudby.  

Po několika verzích scénáře a jeho různých obměnách se ukázalo, ţe vyprávění tako-

vého příběhu, aby jej divák pochopil, by se rozkládalo na ploše o minimální délce osmi a 

více minut, přičemţ délka bakalářského filmu se předpokládá kolem dvou a půl minuty. 

Rozhodla jsem se tedy k razantnějším scénáristickým úpravám a krácení a zároveň i k urči-

tému posunu ve smyslu tématu. Láska a náklonnost se z příběhu nevytratily, avšak tématem 

filmu se místo emoce stal spíše „implus“, a to tzv. efekt motýlích křídel čili ţe i malá změ-

na (v našem případě neposlušnost) můţe mít za následek velké následnosti v delším průbě-

hu
27

.  

Příběh začíná v zoologické zahradě, kde malé rozverné děvče stojí s nafukovacím ba-

lónkem před výběhem tučňáků. Většina z těchto „pánů ve fraku“ tu skotačí a dovádí, jen 

jeden z nich, ten v popředí, stojí v nepřítomné zahleděnosti téměř nehnutě aţ apaticky. 

                                                 

 

26
 Dutka, Edgar. Scénáristika animovaného filmu. Minimum z historie české animace. 2. vydání. Praha: 

AMU, 2006. s. 65. 

27
 Motýlí efekt. In Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foun-

dation, last modified on 6. 2. 2011 [cit. 2011-08-21]. Dostupné z WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Mot%C3%BDl%C3%AD_efekt>. 
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Tato scéna film uvádí, následuje úvodní titulková sekvence, která nás dostane do svě-

ta Lutze – strůjce počasí a jeho krásné Jutty.    

Jutta sedí mezi mraky na čemsi, co by se dalo nazvat nebeskou lavičkou, a pomocí 

svého bublifuku vytváří další obláčky. Lutz zas spočívá za svým strojem na počasí a do své 

práce je vpravdě zahloubán. Rozptýlí ho aţ obláček ve tvaru srdce, který na něj s kapkou 

roztomilé škodolibosti vypustí Jutta. Lutz se sice nejprve trochu rozezlí, ale vzápětí 

ochladne a pustí se opět do práce. Tentokráte spouští déšť, který na zemi udělá nesmírnou 

radost rybáři, který uvízl na mělčině.     

To uţ se dostáváme zpět do ZOO, kde holčička i přes zákaz podávat cokoli místní 

fauně, věnuje tučňákovi balónek. Tučňák jej přijímá a tu se stane věc nečekaná, tučňák se 

odlepí od země a vzlétá vzhůru. Holčičku to zas aţ tolik nepřekvapí, vţdyť takové věci se 

přeci sem tam stávají, a tučňákovi ještě na rozloučenou zamává.  

Zatímco tučňák letí a stále stoupá, Lutz si uţívá své kratičké pauzy ve společnosti 

Jutty, která mu nalévá do šálku kávu. On ji ochutnává. Ale to uţ se zas musí pustit do prá-

ce, proto hrneček odkládá na stroj vedle sebe.   

Tu najednou náraz! Lutz, Jutta, konvička i šálek nadletí. Tučňák narazil do stroje. 

Jutta konvičku v letu zachytává, avšak Lutz svůj šálek chytit nestihne. Káva se z něj vylije 

do stroje a způsobí zkrat a zcela nečekané sněţení... 

Jsme zpět na zemi, na plovárně. Na kraji bazénu sedí holčička, v ruce má zmrzlinu. 

Nic zvláštního se v tomto parném letním dni neděje. Z čista jasna se ale z nebe začnou sná-

šet sněhové vločky. Lidé na dekách i ve vodě nevěří svým očím a údivem otevírají ústa. 

Jen holčička se usmívá a těší z přítomnosti sněhových vloček. Vţdyť takové věci se přeci 

sem tam stávají... 

A je noc. Jutta uţ si zalezla pod duchnu, Lutz však stále pracuje. Z koncentrace ho 

vytrhne aţ pohled na tučňáka, který se včetně svého balónku vysoukal zpod Juttiny při-

krývky a zálibně hledí na Juttu a ona na něj. Ano, ten tučňák, co způsobil onu katastrofu: 

sníh v létě! 

Aţ nyní tučňák balónek pouští, uţ ho není třeba. Balónek stoupá a letí a stoupá, aţ 

narazí do měsíce, na jehoţ srpečku balancuje Lajka – onen slavný pes, první ve vesmíru. A 

Lajka padá z měsíce, míjí „loţe“ Lutze a Jutty, ve kterém se nakonec sloţili Lutz, Jutta i 

tučňák, padá dál, aţ dopadne do dívčina dětského pokoje na poličku s hračkami mezi méďu 
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a opičáka. Je noc, holčička spí. A o patro níţ jakýsi tvor nafukuje další balónek. Sen nebo 

skutečnost? 

3.2 Neustálé plynutí, paralelní světy, sen nebo skutečnost?   

Příběh se odehrává na pomyslné křivce – vlnovce. Neustále plyne zdola nahoru a 

shora dolů, ze světa Lutze a Jutty na zem a naopak. Oba světy neexistují izolovaně, vzá-

jemně se ovlivňují, jsou jak spojité nádoby, v nichţ se neustále tekutina mísí a přelévá z 

jedné do druhé. Vzniká zde zákon akce a reakce. Lutz řídí počasí na zemi a jeho svět zas 

zásadním způsobem ovlivní tučňák, kterého „vyslala“ do nebes holčička. Ta svým poruše-

ním zákazu rozpohybuje celý „proces“.   

Závěr krátkého filmu pak diváka uvádí lehce na pochyby, zda to celé byl jen sen nebo 

jestli holčička balónek tučňákovi skutečně podala.  

3.3 Řešení postav a související změny 

Oproti povídce, v níţ vystupují pouze Lutz, Jutta a tučňák, vzniklo ve filmovém pří-

běhu několik dalších postav. Tou nejvýraznější je holčička, malé zvědavé kvítko, pro které 

platí rčení: „zakázané ovoce chutná nejlépe“. Právě ona je v příběhu „spouštěčem“, bez ní 

by nedošlo ke kolizi a k propojení světa Lutze a Jutty s pozemským bytím. 

Příběh dále dotváří postava rybáře v loďce, který je důkazem, jak jsou Lutzova práce, 

obezřetnost a neustálé bytí ve střehu nezbytné. Lidé na plovárně zas nejenţe vytváří tu pra-

vou atmosféru léta u bazénu, ale téţ zvýrazňují reakci holčičky na padající sníh. Zatímco 

lidé jsou udiveni aţ šokováni, holčičku ta nenadálá událost potěší a vlastně vůbec nepře-

kvapí.  

V neposlední řadě pak nesmím zapomenout na Lajku, psíka, který uţ roku 1957 (ce-

lých 54 let) ve vesmíru čekal na své vysvobození (viz obr. 14), na „ten správný efekt motý-

lích křídel“, který jej dostane zpět na zem. Stalo se. A Lajčiným novým domovem se stal 

holčičin dětský pokoj, kde našla po letech samoty i nové přátele – méďu a opičáka. Ale to 

uţ je jiný příběh... 

V závěru krátkého snímku ještě vystupuje prazvláštní tvor, který v přízemí domku, 

kde holčička bydlí, v noci tajně nafukuje další balónek a „zadělává“ tak na nové vyprávění. 
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3.4 Tvorba storyboardu a zpracování scénáře 

Storyboard nebo také obrázkový scénář nemívá pevnou formu. Záleţí na reţisérovi a 

povaze filmu, pro který vzniká. V mém případě se osvědčila forma malých samostatných 

jednoduše načrtnutých obrázků, které se rovnaly scénám a které bylo moţné jednoduše 

přesouvat, včleňovat mezi ně další, vpisovat do nich poznámky či je překreslovat. 

Tvorbě storyboardu i scénáře jsem věnovala poměrně dost času, tento proces jsem 

nezanedbala. Pochopila jsem, stejně jako dávno přede mnou Walt Disney, „že dobře při-

pravený obrázkový scénář je ekonomický, protože již na papíře nám dává dostatečnou 

možnost korigovat zjevné i skryté dramaturgické chyby“
28

. 

 

Obrázkový scénář je součástí této práce jako příloha č. 2. 

                                                 

 

28
 Dutka, Edgar. Scénáristika animovaného filmu. Minimum z historie české animace. 2. vydání. Praha: 

AMU, 2006. s. 66. 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 29 

 

4 ANIMATIK 

Pro zpracování animatiku jsem vyuţila předchozích náčrtků pro storyboard, které 

jsem naskenovala a umístila na časovou osu v odhadované délce záběru. Uţ ve fázi anima-

tiku jsem pracovala se zvukovým podkladem – skladbou, kterou jsem si pro svůj snímek 

vybrala. Bylo nutné, aby situace a změny v obraze korespondovaly se zvukovou sloţkou a 

vytvořil se tak kompaktní soulad zvuku a obrazu pro vytvoření zamýšleného emocionální-

ho proţitku.  
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5 VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ 

Oproti původnímu záměru snímek zpracovávat jako ploškovou animaci za vyuţití 

papíru, vlny, vaty apod., jsem se rozhodla pro černobílou na papír kreslenou totální anima-

ci. Postavy i prostředí jsou zde řešeny velice úsporně, i z důvodu zvolené animační techno-

logie, a to černou linkou různých tlouštěk.  

5.1 Charakterizace postav 

První náčrtky (viz obr. 15) a představy toho, jak budou Lutz, Jutta a tučňák vypadat, 

se zrodily brzy po přečtení povídky Zamilovaná do tučňáka. Výsledný tvar zmiňovaných 

postav se dokonce od těchto ideí příliš nevzdálil. 

Lutz (viz obr. 16) byl v mých představách uţ od prvopočátku jakýmsi lehce amébovi-

tým, ale statným tvorem, humanoidním, leč nikoli člověkem. Spíše neţ člověku je podobný 

velkému kupovitému mraku nebo zmiňovaným mumínkům. Nikdy mi nebylo vlastní přisu-

zovat bohům, boţstvům a stvořitelům tvář a postavu postaršího vousatého pána, který je 

zahalen do barokizující drapérie. Lutz pro mne navíc není bohem, je spíše manaţerem. Je 

strůjcem počasí, který si uvědomuje důleţitost svého postavení. Přes toto poslání je „strůj-

covství“ pro Lutze „pouze“ zaměstnáním, do něhoţ je však aţ příliš zahleděný.  

Jutta (viz obr. 17) je křehká subtilní éterická ţena. Na rozdíl od Lutze má lidštější a 

také ţenštější znaky, její vlasy vypadají trochu jak točená zmrzlina nebo kupa šlehačky. Je 

člověkem, respektive jím můţe být nebo jím před nějakou dobou byla. Jakým způsobem se 

dostala k Lutzovi, to sama neví. Snad ji jako nemluvně zachránil před jistou smrtí, kdyţ 

čápa, který ji nesl v uzlíčku, omylem sestřelili lovci. To uţ se nikdo nedoví... 

Jutta je veselá, milá a pečující. Má radost z toho, ţe můţe Lutzovi vytvářet domác-

kou atmosféru, starat se o něj a ještě navíc mu být výrobou obláčků ku pomoci. Chybí jí 

však jeho pozornost a společné rozptýlení. Do své práce není zahleděná jako Lutz a ráda by 

proţila něco víc, neţ čeho se jí dostává. Rozptýlení a narušení ze stereotypu do jejího ţivo-

ta přinese aţ tučňák.   

Tučňák (viz obr. 18) je poněkud tajnosnubný a záhadný. Kdyby mluvil, byl by málo-

mluvný. Zkrátka tichý intelektuální společník, který chce od ţivota víc neţ ostatní tučňáci, 

s nimiţ sdílí výběh v zoologické zahradě. Změnu do jeho monotónního ţivota přinese aţ 

holčička.
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Obr. 15: První náčrtky 

 

 

Obr. 16: Lutz 
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Obr. 17: Jutta 

 

 

Obr. 18: Tučňák 
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5.1.1 Charakter tučňáka jako postavy animovaného filmu 

V jedné z předchozích kapitol jsem se zmiňovala o poměrně častém výskytu tučňáků 

v animovaných filmech. Jaké v nich ale zastává role a proč? 

Tučňák je bezesporu roztomilý tvor. Třebaţe je pták, nelétá. Ve vodě je mrštný jako 

ryba, ale na souši dovede jen postávat, cupitat a občas se sklouznout po břiše. Tučňáci sice 

pouţívají řadu dorozumívacích signálů, mezi nimiţ mají své místo krom pohybů i různé 

skřeky, podle kterých se dokáţí dokonce poznávat individuálně a dokáţí podle nich najít 

své mládě či partnera i v kolonii čítající na 20 000 ptáků
29

. V obecném povědomí si je ale 

představujeme spíše jako zvířata „nemluvná“, respektive „nezpěvavá“. Tučňák má malá 

bystrá očka a díky svému černobílému opeření vypadá jako by nosil perfektně padnoucí 

frak. Tímto znakem vytváří dojem intelektuála, vzdělaného ţivočicha. 

Role, do nichţ je díky svému vzezření a chování zpravidla usazován, jsem tedy roz-

dělila do těchto základních skupin: 

1. komici, nešikové – díky své legrační chůzi podobné např. Charlie Chaplinovi 

2. elegáni – díky svému černobílému opeření podobnému fraku 

3. tajemní cizinci, mafiáni a padouši – díky své málomluvnosti a eleganci 

Tučňák z tohoto animovaného filmu pak spadá do třetí kategorie.  

5.2 Pohyb, mimika, tempo plynutí a řeč těla 

Mimika a pohyb všech postav jsou silně stylizované, vše je v neustálém pohybu, neu-

stále se měnící, coţ podporuje i technika provedení. Pohyb ve filmu, ač kontinuální, je po-

klidný bez skových změn. Výjimku netvoří ani moment nárazu balónku do Lutzova stroje. 

Oči všech jsou řešeny pouze jako černé tečky bez bělma a dalšího ohraničení. Mrk-

nutí, zavření očí nebo výrazy zlosti či udivení naznačují různě zakřivené a posazené linky. 

Ústa se objevují, jen kdyţ je to nutné, a to opět buď ve formě tenké křivky v případě úsmě-

vu nebo zamračení nebo jako ovál v případě údivu.  

                                                 

 

29
 Veselovský, Zdeněk. Etologie: Biologie chování zvířat. Praha: Academia, 2005. 407 s. 206. 
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Tempo plynutí filmu do jisté míry určuje postava tučňáka. Jak bylo výše naznačeno, 

tučňák je typický svým intelektuálním vzezřením a rozváţným pohybem. Nemůţeme od 

něj očekávat prudké pohyby ani zběsilý úprk. Existují sice snímky (např. Surf's Up, v češti-

ně: Divoké vlny - viz výše), kde můţeme spatřit tučňáka aţ nečekaně aktivního. V takových 

případech však tučňák do jisté míry opouští typické znaky svého chování a přebírá znaky 

více lidské či znakové sady jiných ţivočichů.  

Tučňák v tomto příběhu je věrný chování svého druhu. Pokud by nebyl a řeč jeho těla 

by se podobala např. králíkovi, změnilo by se celé tempo snímku.   

5.3 Charakterizace prostředí 

Zatímco povídka o Lutzi, Juttě a tučňákovi autorky Constanze John prostředí, kde se 

děj odehrává, blíţeji nedefinuje, filmový příběh je zasazen do několika kulis. 

Nadpozemský svět Lutze a Jutty kontrastuje se světem pozemským, kde se postupně 

objevujeme v zoologické zahradě, na vodě, na plovárně a v domě, kde bydlí holčička. 

Všechna prostředí jsou však řešena pouze schematicky, zjednodušeně, nikoli popisně. Pro-

to je svět Lutze a Jutty charakterizován pouze plujícími oblaky, zoologická zahrada zase 

cedulí s informacemi o tučňácích, voda, na níţ rybaří muţ v bárce, prostými vlnkami. Ba-

zén na plovárně definují dlaţdičky, respektive malé čtverečky, které je zastupují, prostředí 

dále dokreslují opalující se a koupající se postavy. Dům, který na plátně vidíme v řezu, 

rozeznáváme podle střechy, naznačených stěn a podle interiéru, čili podle postele se spící 

holčičkou a skříňky, na níţ sedí její hračky méďa a opičák.    

Děj zmiňovanými prostředími volně proplouvá jako na vlnách. Vše ubíhá plynule 

bez pozastavení se. Příběh je vyprávěn jakoby jedním dechem. Z nebe se dolů na zem do-

stáváme po kapkách, jindy následujíc sněhové vločky nebo padající Lajku. Ze země putu-

jeme vzhůru cestou tučňáka s balónkem či prostřednictvím sněhových vloček, které se mě-

ní na hvězdy noční oblohy. 

5.4 Technika provedení  

Celý film je realizován jako kresba černou linkou na bílém papíře, a to technikou tzv. 

totální animace. V tomto případě animátor v kaţdé fázi animuje postavu i s pozadím do-

hromady, coţ umoţňuje prostředí i postavy neustále formovat a měnit, ţádný statický záběr 
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neexistuje. To podporuje komplexní vyznění mého animovaného filmu a jeho neustálé ply-

nutí. Technika totální animace umoţňuje „ignorovat klasický filmový střih ve jménu nanej-

výš imaginativního způsobu vyprávění plného neočekávaných animovaných proměn“
30

. 

Tuto techniku vyuţívali pro své filmy např. Igor Ševčík nebo Pavel Koutský v českém pro-

středí, v zahraničí např. Maďar Ferenc Rofusz, jehoţ krátký snímek A Légy (česky: Z po-

hledu mouchy) animovaný touto technikou z roku 1980 získal Oskara za Nejlepší krátký 

animovaný film. Šlo o vůbec prvního maďarského Oskara. 

Co se týče kresby samotné, vţdy mi byla blízká technika perokresby tuší v kombinaci 

s kaligrafickým štětcem, který umoţňuje táhnout linku plynule a zároveň nestejnoměrně ve 

smyslu tloušťky čáry. Podobný byl i výtvarný záměr v tomto animovaném filmu, avšak z 

důvodu větší praktičnosti jsem vyměnila perko a štětec za rýsovací propisovače „UNI PIN 

fine line“ o tloušťce 0,1 aţ 0,8 mm, které mi nejvíce vyhovovaly. Obsahují velmi černý 

minimálně rozpíjivý inkoust kvalitativně podobný tuši. Abych dosáhla rozdílných tlouštěk 

v rámci jedné linky, většinu čar (především těch nejvýraznějších) jsem vícekrát obtahovala. 

Subtilnější linie se objevuje v pozadí, tvoří oblaka, obličejové linky, vodní hladinu apod. 

Mohutnější čáry pak tvoří obrys postav a výraznějších či hmotnějších prvků v obraze. 

 

                                                 

 

30
 Dutka, Edgar. Minimum z dějin světové animace. 1. vydání. Praha: AMU, 2004. s. 151. 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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6 ANIMACE 

Animační techniku totální animace jsem si pro svůj film zvolila sama, a to i s vědo-

mím toho, ţe půjde o poměrně zdlouhavý proces. Musím se však přiznat, ţe veškeré mé 

prognózy týkající se času stráveného kreslením jednotlivých fází u prosvětlovacího pultu 

byly aţ přespříliš optimistické. Počítám-li 20 minut jako průměrný čas kresby jedné fáze, 

vychází mi přibliţně 400 hodin práce, do níţ však není započtena tvorba scénáře, storybo-

ardu, animatiku, animační příprava ani postprodukce. Času vloţeného do realizace filmu 

ale v ţádném případě nelituji. Věřím, ţe byl vynaloţen účelně a smysluplně a ţe při samot-

ném procesu jsem se mnohému naučila a mnohé si osvojila.      

6.1 Animační příprava a vlastní animace 

V rámci animačních příprav jsem vycházela z animatiku. Nejprve jsem si rozkreslila 

klíčové snímky, ty jsem pak zpracovávala dle scénáře do jednotlivých sekvencí.  

K animaci jsem vyuţívala prosvětlovací pult, přičemţ jednotlivé fáze jsem snímala 

pomocí kamery a softwaru iStopMotion Pro přímo do počítače. Tento program vyvinutý 

německou společností Boinx Software je určený pro operační systém Mac OSX, na němţ 

pracuji. Zde jsem si mohla hotové sekvence prohlédnout, a pokud bylo třeba, mohla jsem 

vzápětí případné chyby opravit, vybrané fáze znovu překreslit. Obraz byl animován na 

dvanáct fází pohybu ve vteřině. 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 38 

 

7 POSTPRODUKCE 

Po dokončení vlastní animace jsem přistoupila k postprodukčním úpravám. Úpravy 

videa jsem však omezila na minimum. Chtěla jsem, aby z filmu dýchala určitá „lidskost“, 

fakt, ţe animace je provedena rukou na papíře a nikoli v počítači. Z toho důvodu jsem se 

postprodukčně nezbavovala světelných ruchů způsobených nedokonalým nasvícením při 

snímání. V programu Adobe Photoshop jsem upravila pouze tónování snímků a jejich kon-

trast. Jakási nedokonalost byla pro mne ţádoucí. Vţdyť pokud bych stála o precizní kresbu 

a animaci, zvolila bych si pro realizaci jinou technologii např. kresbu tabletem. 

7.1 Střih a titulky 

Aby si podrţel film jednotný ráz a vyznění, zpracovávala jsem titulky stejnou techni-

kou jako celý snímek čili kreslenou totální animací. Název filmu v úvodní titulkové sek-

venci pak navíc plynule přechází do první scény, vytvoří se z obláčků, do nichţ se vzápětí 

opět promění. 

Střih videa je proveden v programu Adobe Premiere, kam jsem importovala všechny 

záběry jako sekvenci obrázků. Na časové ose jsem pak jednotlivé záběry propojovala po-

mocí prolínaček a měkkých střihů, a to v návaznosti na přiřazenou zvukovou stopu. 

7.2 Zvuk 

Co se týče zvukové sloţky filmu, od prvopočátku jsem o ní měla jasnou představu, a 

to nejen ve smyslu ţánru, melodie, atmosféry, ale téţ ve smyslu tvůrce. Pro spolupráci jsem 

oslovila kapelu Gurun Gurun
31

, které na sklonku roku 2010 vyšlo u londýnsko-tokijského 

labelu Home Normal stejnojmenné debutové album, a jejichţ hudba mi přirostla k srdci.   

 

„Pro hudbu Gurun Gurun jsou typické pomalé repetitivní melodie, hypno-minimalistická 

atmosféra, používání konkrétních zvuků a terénních nahrávek. Ve své hudbě kombinují 

digitálně upravené kytary, analogové oscilátory a gramofony s akustickými nástroji, při-

                                                 

 

31
 www.gurunas.net  

http://www.gurunas.net/
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čemž jejich koncerty jsou založeny na improvizaci. Gurun Gurun se podíleli na kompilaci 

současné experimentální elektroniky labelu Ressonus, věnují se také remixování, skládání 

hudby pro alternativní divadlo, taneční představení a výtvarné instalace“
32

.  

Z výše zmiňovaného alba je i hudební doprovod k mému animovanému filmu. Jed-

ná se o skladbu s názvem Kodomo, na níţ kapela spolupracovala s japonskou hudebnicí 

Rurarakiss
33

 (Aki Tomita). Právě její hlas ve skladbě zaznívá. Záměrně píši „zaznívá“, pro-

toţe podobně jako hudba kapely Gurun Gurun není hudbou v klasickém pojetí, tak ani 

zpěv v písni není zpěvem v pravém slova smyslu. Je spíše recitací, šeptáním, tichým vy-

právěním... 

  

„awa no ofuro „yura yura“ 

kage ga utsusu futari 

 

shiro no ohana „sara sara“ 

kotoba tsutau tonari 

 

naisho to himitsu wa chotto ne chigau no 

 

ichigo no owakare candy“
34

  

 

 

                                                 

 

32
 Improvizátoři Gurun Gurun vydávají na značce Home Normal svůj debut. Freemusic.cz [online]. 

15.11.2010, [cit. 2011-08-31]. Dostupný z WWW: <http://www.freemusic.cz/clanky/17519-improvizatori-

gurun-gurun-vydavaji-na-znacce-home-normal-svuj-debut>. 

33
 http://akitomita.web.fc2.com 

34
 Transkripce textu skladby autorkou Rurarakiss (Aki Tomita). 
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V českém překladu: 

 

„pěna ve vaně se pohupuje 

dva stíny se odrážejí  

 

bílé květiny šumí  

slova jedno za druhým kloužou   

 

„tajemství“ a „zatajit“ se od sebe maličko liší, ne?   

 

jahodová sladkost na rozloučenou“
35

    

 

Gurun Gurun nevyuţívají tradiční hudební postupy, nehledají melodie, nevytváří 

harmonie. Zvuky pro své skladby sbírají a slepují je v osobité mnohovrstevnaté kombinace, 

které můţete do nekonečna objevovat. Třebaţe si album pouštím poměrně často a mám je 

naposlouchané, vţdy objevím něco, co jsem dříve nezaslechla. Hudba Gurun Gurun vyprá-

ví nekonečné, jedinečné a přesto pokaţdé jiné příběhy. I to je důvod, proč jsem si jejich 

hudbu pro film vybrala. 

                                                 

 

35
 Překlad z transkripce textu Aleš Mach. 
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8 PRŮBĚH A PREZENTACE PRÁCE 

8.1 Časový rozvrh práce 

Svou práci jsem realizovala v období od září 2010 do září 2011 ve výše popsaných 

krocích. K vlastní animaci jsem přistoupila v dubnu 2011 a pokračovala v ní průběţně aţ 

do konce srpna 2011. Této klíčové činnosti předcházela tvorba scénáře, storyboardu a ani-

matiku. Září 2011 bylo věnováno především postprodučním úpravám, střihu a dokončova-

cím pracím. 

8.2 Prezentace práce 

Součástí praktické části bakalářské práce je také plakát o rozměru A2 a obal na CD 

či DVD. Tyto propagační materiály vychází z výtvarného řešení krátkého animovaného 

snímku. Jsou na nich vyobrazeny hlavní postavy v černobílém provedení podobně jako ve 

filmu. Pozadí tvoří pastelově modré nebe (PANTONE 9441 C) a bílá a šedavá oblaka 

(PANTONE 9443 C). Text je vysázen převáţně kurzívou písmovým fontem Didot. Zmiňo-

vaná barevnost a volba fontu mají poukazovat na křehkost prezentovaného snímku.  

 

Výtvarný návrh plakátu je součástí této práce jako příloha č. 3. 
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ZÁVĚR 

Od prvních náčrtků a myšlenek směřujících ke vzniku animovaného filmu aţ po 

stisknutí ikony „Export as...“ v tzv. „Premiéře“ uběhlo přibliţně dvanáct měsíců. Jeden 

rok, to můţe být krátká i dlouhá doba, záleţí, jak na co a jak pro koho. Myslím, ţe v mém 

případě to bylo ve všech smyslech „tak akorát“. Pokud bych se snaţila snímek dokončit 

dříve, skočilo by to fiaskem a jakýmsi „nedodělkem“. Delší doba realizace by pak mohla 

vést k „vyumělkování“ a zamýšlené vyznění by bylo ta tam.  

S výsledkem své práce jsem spokojená, i kdyţ vím, ţe mnohé v něm by mohlo jinak 

a lépe, ale to uţ bych nebyla „já“ - já se všemi svými nedokonalostmi, postoji a náturou, 

kterou jsem vtiskla i do svého animovaného příběhu.  

Podobně jako se děj filmu odehrává tu nahoře, tu dole, i já si prošla nejedním „se-

stupem“ z výšin, kdy jsem nevěřila, ţe se mi snímek podaří dokončit. Je však hotov a já se 

v rámci jeho realizace mnohé naučila a věřím, ţe se mi tyto zkušenosti zúročí.  

Ráda bych závěrem poděkovala především vedoucímu své práce Michalu Zemanovi 

za veškerý čas, trpělivost a řadu podnětných připomínek. Poděkování za totéţ patří ale i 

dalším konzultantům Ivo Hejcmanovi a Ondreji Slivkovi a mým blízkým a přátelům. 
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PŘÍLOHA Č. 1:  

Constanze John: Zamilovaná do tučňáka 

(překlad:  Petra Sochová, publikováno v literárně kulturní revue Pandora v roce 2009) 

Bylo léto. Z nebe padal sníh a Lutz seděl ve své kanceláři. Točil velkou klikou. Ta 

patřila ke sněhostroji. Sněhostroj zase patřil k jeho práci. Lutz byl strůjce počasí. Mohl 

dělat, co chtěl: Vedro v zimě nebo sníh v létě. A stalo se to tak: 

Jeho přítelkyně, nebo ta, o níţ se domníval, ţe jí je, tedy Jutta, se najednou zamilo-

vala do tučňáka. 

„Jak se jen můţe člověk zamilovat do tučňáka? Já tě nechápu,“ řekl Lutz, kdyţ se o tom 

dozvěděl. 

„Právě. Ty mi nerozumíš.“ 

„Vůbec se k sobě nehodíte,“ řekl Lutz. 

„Ale hodíme: Kdyţ se svezu na kolena, jsem stejně velká jako on,“ 

„Stejně malá,“ opravil ji Lutz. 

„Vţdycky musíš mít poslední slovo,“ mínila Jutta. Hned nato se v jejích očích objevil 

zvláštní lesk. „Zatímco on … On je úplně jiný.“ 

„Jak můţe mít poslední slovo, kdyţ ani neumí mluvit?“ 

Jutta pokrčila rameny a zmizela. 

Dvě a půl hodiny tady Lutz seděl a upřeně se díval z okna. Slunce svítilo a ani 

stéblo se nepohnulo. Lutz tak dlouho zíral před sebe, aţ ho konečně napadlo: „Kdo je 

smutný, tomu dělá dobře pohyb!“ vypnul tedy slunce a nahodil sněhostroj. Zatočil klikou a 

vzápětí se rozsněţilo, uprostřed léta. Tak se to tedy stalo. Ale příběh ještě nekončí. 

„Kdyţ ty odcházíš z mého ţivota, ještě to zdaleka neznamená, ţe odcházím já z 

tvého,“ řekl Lutz, stiskl knoflík větrného stroje a vítr vznesl všechno, co mu přišlo do ces-

ty. Kolem okna proletěl červený koš z umělé hmoty a přivedl konečně Lutze ke smyslům. 

„Dost!“ zařval a vrhal se na vše, co mu přišlo pod ruku. Všechny stroje zase vypnul. 

Najednou bylo ticho a Lutz si mohl srovnat myšlenky. Zdálo se, ţe ticho nechce vůbec 

skončit, kdyţ vtom bylo zvenku slyšet ťapkání. Lutz se šel podívat. A koho uviděl? Tučňá-



 

 

ka, rezervovaně oblečeného do černé a bílé. Jistě, elegantnější zjevení neţ byl on. A vedle 

tučňáka klečela Jutta. 

„Jutto, to je pro tebe namáhavé.“ 

„Ach, mně to vůbec nevadí!“ 

„Mám přece oči. Bylo by praktičtější, kdybys byla sama tučňák.“ 

„Máš pravdu. Ale čím člověk není, tím se můţe stát.“ 

„Určitě, musíš jen chtít.“ 

„Ach, já bych tedy chtěla.“ 

Jutta chtěla doopravdy. A tak se to stalo: Proměnila se v tučňáka. 

„Člověče, Lutzi,“ zvolala. „Ty umíš nejen dělat počasí, ale i přinášet lidem štěstí.“ 

A zatímco Lutz ještě přemýšlel, jestli nyní obšťastnil spíše člověka, anebo tučňáka, 

a zatímco mu při tom docházelo, ţe teď i on, dále zamilován do Jutty, sám miluje tučňáka, 

zavřely se strůjci počasí oči. Byl doopravdy náročný pracovní den.  



 

 

PŘÍLOHA Č. 2:  

Obrázkový scénář 

 

ROZETMÍVAČKA 

 

1 / před titulky / PD 

 

- v popředí téměř nehybný 

tučňák, pouze mrkající 

 

- tučňáci v pozadí se pohybují 

 

 

 

2 / před titulky / PC 

 

- tučňák v popředí nehybný 

 

- tučňáci v pozadí si hrají 

 

 

 

 

PROLÍNKA 

 

3 / před titulky / C 

 

- holčička drţí balónek  

 

- tučňák vztahuje křídla 

 

TEXT ÚVODNÍCH TITULKŮ 

 

 

PROLÍNKA 



 

 

 

4a / animovaný titulek / C 

 

- oblaka se mihotají  

 

- postupně se mění v nápis 

„Nepodávejte tučňákům 

balónky“ 

 

4b / animovaný titulek / C 

 

- oblaka jsou ve tvaru písmen 

názvu 

 

- písmena se mihotají a mění se 

opět v oblaka 

 

 

 

JÍZDA VZHŮRU 

 

4c / C 

 

- v záběru se objevuje Jutta, 

bublifukem vyfukuje obláčky 

 



 

 

 

5 / PD 

 

- Jutta vyfukuje obláček ve tvaru 

srdce 

 

 

 

 

 

 

 

PROLÍNKA 

 

6a / D 

 

- obláček ve tvaru srdce se 

mihotá 

 

6b / PD 

 

- v záběru se objevuje hlava 

Lutze 

 

- obláček pomalu padá směrem 

na Lutzovu hlavu 

 



 

 

 

6c / PD 

 

- obláček dopadá na Lutzovu 

hlavu a rozpadá se 

 

- Lutz se lekne 

 

6d / PD 

 

- Lutz si z hlavy otírá zbytky 

obláčků 

 

6e / PD 

 

- kolem Lutze se objevují malé 

blesky (zlobí se) a mračí se 

směrem vzhůru 



 

 

 

7 / PD 

 

- Jutta se usmívá a klopí oči 

 

8 / PD 

 

- Lutz pracuje za svým strojem, 

mačká různá tlačítka 

 

9 / D 

 

- Lutzova ruka stiská tlačítko 

stroje 

 



 

 

 

10 / PD 

 

- ze stroje (z trychtýře) 

vypadávají kapky vody 

 

 

 

 

 

 

 

SJEZD DOLŮ 

PROLÍNKA 

 

11a / PC 

 

- rybář v loďce se mračí 

 

11b / PC 

 

- z hůry začínají padat kapky 

vody 

 

- rybář se usměje 

 

 

 

 

PROLÍNKA 



 

 

 

12 / D 

 

- na rybáře prší 

 

- rybář se usmívá 

 

 

 

 

 

 

PROLÍNKA 

 

 

13 / C 

 

- přibývá vody 

 

- rybář vesluje 

 

 

 

 

 

 

PROLÍNKA 

 

14 / C 

 

- vodní  hladina 

 

- vlnky se pohybují 

 

 

 

 

 

PROLÍNKA 



 

 

 

15 / C 

 

- lev a medvěd na ostrůvcích 

 

- medvěd i lev otvírají tlamu 

 

- okolo se vlní voda 

 

- nápis ZOO je zrcadlový 

 

PROLÍNKA 

 

16 / C 

 

- vodní  hladina 

 

- vlnky se pohybují 

 

 

 

 

 

 

PROLÍNKA 

 

17 / PC 

 

- tučňáci na ostrůvku 

 

- tučňáci se hýbou a dovádí 



 

 

 

18a / C 

 

- holčička stojí před tučňákem, 

v ruce drţí balónek 

 

- tučňák stojí proti ní 

 

- holčička tučňákovi balónek 

podává 

 

18b / C 

 

- tučňák si od holčičky bere 

balónek 

 

18c / C 

 

- tučňák se odlepí od země a 

vzlétá vzhůru 

 

- holčička za ním pohlédne 



 

 

 

18d / C 

 

- holčička tučňákovi zamává 

 

19 / C 

 

- tučňák letí vzhůru 

 

- tučňák se rozhlíţí a dívá se 

dolů 

 

 

20 / D 

 

- tučňák letí a mrká 



 

 

 

21 / PD 

 

- Jutta nalévá Lutzovi do šálku 

nápoj 

 

- Lutz si dává šálek k ústům 

 

22/ D 

 

- Lutz usrkává ze šálku  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROLÍNKA 

 

 

23 / C 

 

- tučňák letí vzhůru, rozhlíţí se 



 

 

 

24 / PD 

 

- Lutz si dává šálek od úst, 

pokládá ho, usměje se na Juttu 

a vrací se do práce – mačká 

tlačítko 

 

- Jutta drţí Lutze kolem ramen, 

hladí ho 

 

25 / D 

 

- zakulacená křivka (balónek) se 

přibliţuje k přímce, dotýká se 

jí a splývá s ní 

 

 

 

 

 

 

PROLÍNKA 

 

26 / PC 

 

- Lutz, Jutta, konvička i šálek 

nadskočí 

 

- Lutz i Jutta jsou udiveni 

 

 

 

 

PROLÍNKA 



 

 

 

27 / PD 

 

- tučňák se pod strojem na 

balónku zhoupne sem tam 

 

- obláčky se ve svém plynutí na 

chvíli pozastaví, pak zas 

plynou dál 

 

28 / PC 

 

- Jutta drţí konvičku v náručí 

 

- Lutz se pokouší chytit šálek, 

ten se ale uţ naklání a 

vystříknou z něj kapky 

tekutiny  

 

29 / D 

 

- z šálku padá kapka na jedno 

tlačítko stroje a dostává se pod 

něj 



 

 

 

30a / D 

 

- stroj je v řezu 

 

- kapka se stává kuličkou a 

putuje strojem 

 

- ozubená kola se točí 

 

30b / D 

 

- záběr sleduje cestu kapky – 

kuličky strojem 

 

- ozubená kola se točí 

 

30c / D 

 

- kapka doputuje aţ do krabičky 

se znakem blesku, ztrácí se 

v ní 

 

- krabička se rozvlní a okolo ní 

se objeví blesky – kapka 

způsobila zkrat 

 

PROLÍNKA 



 

 

 

21a / D 

 

- ze stroje (z trychtýře) vypadává 

velká vločka, následují ji další 

menší vločky 

 

- velká vločka se ztrácí mezi 

menšími 

 

- sjezd dolů - sněţí 

 

21b / C 

 

- sněţí 

 

 

 

 

 

 

 

PROLÍNKA 

 

22a / PC 

 

- holčička sedí na kraji bazénu, 

v pozadí se opalují dva lidé, 

v bazénu se cachtá kluk 



 

 

 

22b / PC 

 

- začíná sněţit 

 

- všichni se diví, holčička se 

usmívá a chytá jednu vločku 

do dlaně 

 

- sjezd dolů 

 

22c / PC 

 

- lidé v bazéně se diví 

 

- sněţí 

 

- vlny se hýbají 

 

 

PROLÍNKA 

 

23 / C 

 

- hvězdičky se mihotají 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROLÍNKA 



 

 

 

24 / PD 

 

- Jutta je pod dekou, mrká 

 

- zpoza deky vypluje balónek 

 

- Jutta se otočí doprava (ze 

svého pohledu) 

 

- hvězdičky se mihotají 

 

25 / PD 

 

- Lutz za strojem pracuje, mačká 

všelijaká tlačítka 

 

- pozastaví se a podívá se doleva 

(ze svého pohledu) 

 

26a / PD 

 

- Jutta mrká směrem doprava 

(na Luze), otočí se doleva za 

balónkem 

 

- hvězdičky se mihotají 



 

 

 

26b / PD 

 

- zpod deky vykoukne tučňák  

 

- Jutta se na něj usmívá 

 

- tučňák pouští balónek a ten 

odlétá mimo záběr 

 

- hvězdičky se mihotají 

 

27a / PC 

 

- balónek letí vzhůru, míjí 

oblaka a hvězdičky 

 

27b / PC 

 

- balónek naráţí do srpku 

měsíce, na kterém stojí Lajka 

 

- balónek praská a vychyluje 

měsíc 

 

- hvězdičky se mihotají 



 

 

 

27c / PC 

 

- Lajka z měsíce padá 

 

- záběr sleduje pád Lajky 

 

- hvězdičky se mihotají 

 

27d / PC 

 

- Lajka míjí loţe, v němţ leţí 

Lutz, Jutta i tučňák 

 

- záběr předhání padající Lajku 

 

 

28e / PC 

 

- z deky Lutze, Jutty a tučňáka 

se stává střecha domu 

 

- v jednom pokoji spí holčička, 

vedle na skříňce je méďa a 

opičák, v přízemí jakýsi tvor 

nafukuje zvláštní pumpičkou 

balónek 

 

PROLÍNKA  



 

 

 

29a / D 

 

- v záběru je méďa, nic se 

neděje 

 

29b / D 

 

- do záběru shora vpadává 

Lajka, usedá vedle médi, 

usmívá se na něj a mává mu, 

mává ocáskem 

 

 

 

 

 

PROLÍNKA 

 

30 / D 

 

- holčička spí 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZTMÍVAČKA (DOBĚLA)  

 

ZÁVĚREČNÉ TITULKY 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA Č. 3:  

Výtvarný návrh plakátu 

 


