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1. Úvod: 
Proč jsem si tuto práci vybral? Filmy jsou úžasná věc, která nás dokáže zabavit na hodiny a 

dokáží ovlivnit naše pocity, jako bychom sami ve filmu byli. Já se zajímám o techniku a o 

editování fotek a filmů.  V osmé třídě jsem při hodině Filmové tvorby dostal možnost natočit 

svůj vlastní film. Natáčení bylo velmi zábavné a přineslo mi mnoho zkušeností, proto jsem se 

rozhodl, že bych tyto zkušenosti s vámi rád sdílel. Dohodl jsem se tedy se svým vedoucím 

práce na tom, že aby má práce nebyla jen teoretická, tak natočím svůj druhý film a popíšu, jak 

se celý film natáčel. 

                                                                

 

2. Dějiny filmu: 
Dějiny filmu začínají roku 1895, kdy byl s velkým ohlasem v Paříži předveden kinematograf 

bratrů Lumièrů. Jako první dějový film byl představen Pokropený kropič. Prvním člověkem, 

který začal využívat naplno střih jako filmový trik, byl Georges Méliès. Jeho nejznámějším 

filmem je Cesta na Měsíc. Ve svých počátcích byl film němý. Promítal se s hudebním 

doprovodem s pomocí gramofonu nebo klavíru. Od počátku 20. století můžeme mluvit o 

celosvětové expanzi filmu. 

 
Obr.č.1. Pokropený kropič 
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2.1 Bratři Auguste a Louis Lumiérové 
 

Bratři Lumiérové patří mezi vůbec první filmové tvůrce. Vynalezli kinematograf, což je 

promítačka, která fungovala tak, že před světlem projížděl pás fotek a ten byl poháněn klikou 

připevněnou na stroji. Byli také první, kdo experimentoval s filmováním v letech 1891-1894. 

A 28. prosince 1895 představili své filmy široké veřejnosti. Toto historické představení se 

uskutečnilo v Paříži v Grand Café. Celé představení bylo zahájeno promítáním jejich prvního 

filmu, 45 sekund dlouhého Sortie de l'usine Lumière à Lyon (Dělníci odcházející z Lumièrovy 

továrny). 

 
Obr.č.2. Bratři Lumiérové                                                             Obr.č.3. Kinematograf 

 

 
                                                                                             

 

 

2.2 Filmový trik 

Nejjednodušším filmovým trikem je střih. Kdysi byl střih takový, že se páska záběrů ustřihla 

a nalepila se nová páska s jiný prostředím či scénou. Filmový trik nebo Speciální efekty jsou 

použity ve filmech, fotografiích, televizích a zábavním průmyslu (divadlo, cirkus). Speciální 

efekty jsou většinou použité k realizování takových scén, které jsou běžnými způsoby 

nedosažitelné, nebo velmi drahé, například létání vesmírných lodí ve vesmíru. Tyto efekty se 

dělají ve 3D programech, například Blender, kdy musíte vytvarovat tvar lodi pomocí nástrojů, 

které vám Blender poskytuje, a potom přidat textury. Textury jsou vytvořeny výtvarníky. 

Výtvarníci mohou použít nějaké materiály z reálného světa, nebo je mohou ručně nakreslit. 

To už je jen na kreativitě výtvarníka a požadavcích producenta. 
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2.3 Novodobý film 
Novodobý film je film, jak ho známe dnes. Je mnohem více propracovaný než úplně první 

filmy a je použito mnoho strojů, profesionálních kamer a efektů pro tu nejlepší atmosféru. 

Tvorba filmu může trvat několik měsíců až několik let, než je film dokončen. Ve filmech 

hraje mnoho herců a kaskadérů, kteří si připravují své role měsíce. Každý z těchto herců a 

kaskadérů musí podepsat smlouvu o podání uměleckého výkonu a uděluje nabyvateli 

oprávnění k výkonu, práva užít umělecký výkon v rozsahu a za podmínek uvedených v této 

smlouvě. Film prochází mnoha úpravami, aby vypadal co nejlépe (mnoho střihů a mnoho 

jiných efektů, pokud jsou potřeba). Často se používá tzv. “Green Screen”, pozadí, které se v 

produkci vymění za cokoli, co je požadováno. 

 
Obr.č.4. Green screen - Jurský park 

 
 

 

3. Svolání filmového štábu 

Svolání filmového štábu je vždy tvrdý oříšek. Natáčení částí filmu musí být naplánováno tak, 

aby lidé, kteří jsou potřební pro uskutečnění daných scén, měli čas. Proto je film naplánován 

měsíce dopředu, aby všechny filmové hvězdy věděly, kdy si musí udělat čas a nevznikala tak 

zpoždění. Ve filmovém štábu by měl být režisér, produkční, hlavní kameraman, scénárista, 

architekt, mistr zvuku, autor námětu díla, střihač a umělecký maskér, o hercích ani nemluvě. 

Můj filmový štáb se skládal ze čtyř členů: Elišky Novákové (žákyně 9. třídy, zajímá se o 

divadlo, v prvním díle Oliverova dobrodružství hrála Jasmínu, herečka, scénáristka), Barbory 

Stuchlíkové (žákyně 9. třídy, zajímá se o fotbal a divadlo, v prvním díle Oliverova 
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dobrodružství hrála Arnolda, herečka, hlavní kameramanka), Kláry Benešové (žákyně 9.třídy, 

zajímá se o vaření a pečení, v prvním díle Oliverova dobrodružství hrála Štěkánu Štěkánovou, 

herečka) a Ondřeje Kočiše (žák 9.třídy, zajímá se o technologie, v prvním díle Oliverova 

dobrodružství hrál Olivera, režisér, produkční, scénárista, architekt, mistr zvuku, autor námětu 

díla, střihač, umělecký maskér). Můj filmový štáb rozhodně nebyl příliš rozsáhlý, ale na 

natočení filmu stačil. 

  
                           Obr.č.5 Můj štáb 

                            
           
3.1 Námět filmu 
Námět filmu by měl být vždy něčím zajímavý. Můžeme se inspirovat věcmi z celého světa. 

Filmy se často točí podle knih. Já a můj štáb jsme se inspirovali Elonem Muskem, který 

plánuje let na Mars. Celý příběh byl vymyšlen velmi náhodně. Například scénu, kde letíme 

v raketě, jsem vymyslel ve školní jídelně, scénu se záchranným modulem jsem vymyslel o 

hodině českého jazyka a začátek celého filmu jsem vymyslel doma v posteli, když jsem 

nemohl spát. V posteli se mi velmi dobře přemýšlí. Dá se říci, že polovina scén je vymyšlena 

v posteli. Co se týče dialogů, to bylo trochu horší, to jsem musel velice přemýšlet a poradit se 

se svým filmovým štábem. 
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4. Tvorba scénáře 
 Co vlastně je scénář? Scénář představuje základní prvky (audio, vizuální chování, dialogy), 

které jsou nutné pro filmové nebo televizní ztvárnění příběhu. Scénář často není prací 

jediného člověka, ale pracuje na něm více scénáristů. Každý scénář má určité prvky - jednání, 

sekvence, obraz/scéna, akce, postava, dialog, přechod. Aby scénář byl dobrý, měl by mít 

nějakou zajímavou zápletku, třeba zamilovaný pár, který něco nebo někdo roztrhne. 

Scénář by měl mít hlavu a patu, měl by dávat smysl. Napsání scénáře jsem dlouho odkládal, 

plánoval jsem, že ho vymyslím se štábem ve škole, protože jsem sám vůbec neměl žádné 

nápady, ale jednoho dne o jarních prázdninách jsem si k tomu sednul a psal jsem, co by se 

tam mohlo odehrávat a jak by postavy v dané situaci reagovaly.  

 

4.2 Technický scénář 
Technický scénář je scénář s pokyny pro kameramana, osvětlovače, zvukaře, maskérky, 

kostymérky, rekvizitáře, architekty, řidiče, elektrikáře a hudebního skladatele. Technický 

scénář je psán ve sloupcích a obsahuje informace o zvuku, scénách, úhlech kamery, dialozích 

a o tom, co má kamera v daný moment natáčet. Technický scénář je většinou dělán režisérem, 

který se může poradit s kameramanem. Kameraman může mít lepší cit pro úhly kamer. Celý 

technický scénář může změnit producent, který může říci, že scéna je moc finančně náročná a 

že má být přepracovaná. Já jsem technický scénář nepotřeboval, protože můj štáb je malý, 

takže se domluvíme, a protože jsem vše měl připravené v hlavě. 

 

 

Obr.č.6. Technický scénář 
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4.3 Storyboard 
Storyboard je ilustrovaný plán s komentáři a scénami pro tvůrce, herce, kameramana, 

animátora a mnoho dalších. V každé scéně jsou zakresleny nebo zapsány emoce či pohyby 

objektů a kamer a také to, jak dlouho scéna potrvá. Storyboardy si pomáhají popisky, šipkami 

pro naznačení směru a jinými detaily, které pomůžou ostatním pochopit děj ve scéně. Já jsem 

opět storyboard nepoužil, protože jsem měl vše ve své hlavě.  

 

Obr.č.6. Storyboard 

 

 

5. Sehnání potřebných věcí a nástrojů 
Sehnání věcí a nástrojů je často těžší, než byste si mysleli. Vypadá to, že stačí dojít na internet 

a koupit věci, které potřebujete, ale peníze jsou problém. Když jste multimiliardová 

společnost, tak máte nějakého produkčního, který vám sežene věci na natáčení a zařídí, kdy a 

kde se bude film vysílat, ale já, chudý student, takové štěstí nemám. Takže jsem musel 

poprosit rodiče a začít přemýšlet, jak nahradit drahé věci jako například Mars nebo raketu. 

Potřeboval jsem někam, kde je mnoho písku, a něco, co bude vypadat jako raketa. Pak mi to 

docvaklo, auto rodičů mohu použít jako vnitřek rakety, a raketu zvenčí, jak letí do vesmíru, 

mohu udělat počítačově. Řekli byste si, že při natáčení je nejdůležitější a nejdražší kamera, ale 

v dnešním moderním světě skoro každý mobilní telefon dokáže natočit dobré video. Co je 

horší, je zvuk - většina telefonů a kamer má všesměrové mikrofony, což znamená, že 

nahrávají všechen zvuk kolem nich. 
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5.1 Mikrofon 
Máme specifické typy mikrofonů shotgun mikrofon, condenser mikrofon (membránový) 

a lavalier mikrofony. Nejčastější je shotgun mikrofon, který zabírá zvuk zpředu, ne z boků 

nebo zad, takže žádný zvuk, který nechcete, se do záběru nedostane. Já osobně jsem nahrával 

zvuk na mikrofonu u sluchátek, který nezajistí tu nejlepší kvalitu, ale musel jsem pracovat 

s tím, co mám. 

  

5.1.1 Shotgun mikrofon 
Pokud chceme nejlepší kvalitu u shotgun mikrofonu, budeme potřebovat záznamník zvuku a 

XLR kabel, abychom je mohli připojit k sobě. K shotgun mikrofonu se pořizuje také 

BoomPole, což je dlouhá tyč, s kterou se můžete dostat nad to, co nahráváte, a umožňuje vám 

naklonit mikrofon pro lepší kontrolovaný zvuk. 

 
Obr.č.8. Shotgun mikrofon                                                                         Obr.č.9. Záznamník zvuku 

 
 

5.1.2 Condenser mikrofon 
Condenser mikrofon se většinou používá při hlasových projevech nebo při nahráváni hudby, 

protože nabízí větší kvalitu zvuku. Důvod, proč není praktické tyto mikrofony používat při 

natáčení, je, že musíte být velmi blízko u mikrofonu, abyste dosáhli nelepší kvality zvuku. 

Tyto mikrofony mají bohatý basový zvuk, a proto jsou tak populární mezi zpěváky.  
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Obr.č.10. Condenser mikrofon 

 

 

 

 

5.1.3 Lab mikrofon 
Tento typ mikrofonu se připne na tričko nebo mikinu a je velmi malý. Často se používá v 

rozhovorech, kdy není moc vidět, ale kvalita zvuku není úplně nejlepší. 

 

Obr.č.11. Lab mikrofon 

 

 

 

6. Natáčení podle scénáře 
Mít scénář je velmi dobrá věc. Díky němu každý ví, kde je jeho místo, co má dělat a proč to 

dělá. V případě velkých filmů trvá měsíce, mnohdy i roky, než se scénáře napíší. Scénář by se 

měl dodržovat, ale trocha improvizace nevadí. V mém filmu jí bylo mnoho, protože náš 

scénář nebyl tak propracovaný a někdy se stane, že dostanete dobrý nápad pří natáčení. U 

profesionálních filmů je improvizace trochu těžší, ale i zde se může objevit.  
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7. Výběr povedených scén 
Natočení scén není vždy jednoduché. V záběrech můžou být chyby, například někdo se 

přeřekne, světlo může být špatné, producentovi se něco nemusí líbit a mnoho dalšího. Některé 

scény mohou zabrat až několik stovek pokusů, než jsou podle představ režiséra. Málokterá 

scéna se podaří natočit na první pokus, téměř vždy se najde i malilinkatý nedostatek. 

Například scéna “The Tramp Meets The Flower Girl” z filmu Little Tramp se musela natočit 

342krát, aby byla perfektní. 

 

8. Výběr efektů 

Výběr efektů je v rukou výtvarníka a režiséra. Nejčastějším efektem ve filmech je green 

screen, neboli klíčovací pozadí. Klíčovací pozadí je většinou světle zelené nebo modré podle 

toho, co postava před ním má na sobě. Klíčovací pozadí funguje tak, že ve střihacím 

programu je část green screen, kde můžete pomocí kapátka kliknout na barvu a program 

odstraní vše, co má stejnou barvu, nebo podobnou. Proto klíčovací pozadí nemůže být bílé, 

protože potom se mohou odstranit i některé části pleti, a nemůže být ani černé kvůli stínům, 

které vrhá světlo. Dále se mohou použít filtry, které upraví kontrast, světlo, stíny a podobně.  

Toto všichni jistě znáte, protože v telefonech můžete s fotografiemi dělat to samé. Některé 

filtry dokáží takzvaně seskupit scénu, to znamená, že když je něco přidáno počítačem, tento 

filtr pomůže, aby scéna vypadala, že se tak stala a počítač vůbec nebyl použitý. 

 

8.1 Výběr hudby 
Hudba může a nemusí být přidána, záleží na typu filmu a představě autora. Hudba by měla 

dodávat scéně seriozitu, nebo scénu odlehčit. Ale pozor, většina skladeb má na sobě takzvaný 

copyright. Copyright ochraňuje autora hudby před nežádoucím použitím. Pokud chcete použít 

hudbu ve vašem filmu a potom na tom filmu plánujete vydělávat, musíte se domluvit s 

autorem, nebo si hudbu zakoupit, popřípadě dát autorovi pár procent ze zisku filmu. 

 

8.2 Výběr zvukových efektů 
Dnes jsou stovky zvuků nahraných na internetu, například mixkit.co má obrovskou knihovnu 

zvukových efektů od plovoucí ryby až po tleskání.  Ale pokud potřebujete specifický zvuk, 

který nikde nemůžete najít, nezbývá vám nic jiného než si ho sám nahrát. 

Zvukové efekty se nahrávají v odzvučené místnosti podobné nahrávacímu studiu pro hudbu. 

Co použít, aby zvuk zněl opravdově? Nahrávání vlastních zvuků je velmi náročné a musíte 

vyzkoušet jakékoli věci, které by zvuk mohly napodobit. Tak například klopýtání kopyt, 
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samozřejmě si nevezmete koně do studia, ale musíte být kreativní. Třeba takové dva kokosy, 

kterými boucháte proti sobě, vydávají podobný zvuk jako kopyta.  

 

 

9.Začáteční střih a přidání zvuku 
Začáteční střih je to, kdy dáte všechny vybrané záběry, hudbu a zvukové efekty dohromady.  

Je to velmi jednoduché, možná to nejjednodušší z celého filmu. Jediné, na co si je třeba dát 

pozor, je, aby záběry poskládané za sebou dávaly smysl a aby hudba a zvukové efekty byly u 

záběru, kde je chcete mít. Docela lehké, že?  To je dobře, od teď to bude jenom horší.  

 

9.1 Dabing a tvorba titulků 
Dabing je už trochu horší, můžete dělat buďto dabing do jiného jazyka, nebo pokud nemáte 

dobrý zvuk přímo ze scény, budete ho muset předabovat. Ale to není tak hrozné, jenom 

musíte vzít herce, kteří ve scéně hráli, postavit je k mikrofonu a nechat je říct přesně to, co 

řekli v jejich scéně. Musí říci přesně to samé, se stejně dlouhými pauzami a se stejnou výškou 

hlasu. U dabingu do jiného jazyka je to trochu horší. Musí se vybrat slova, při kterých je 

pohyb rtů a úst podobný originálu. Nejhorší je to s jazyky, které se úplně liší od jazyka, ve 

kterém je film natočen. Ideálním příkladem je film The Whole Truth. To je hororový film 

natočení v jazyku Thai a pokud si ho přepnete do angličtiny, lidé, kteří tam mluví, zní jako 

roboti. Nevypadá to přirozeně a potom to zruinuje efekt celého filmu. Dále tu máme titulky. 

Titulky jsou dosti jednoduché. Program je většinou udělá za vás, jen napíšete dialog osob, 

který se právě v dané scéně odehrává, a potom jen přiřadíte titulky k daným scénám a máte 

hotovo. Jenom pozor, aby titulky nepřekrývaly něco důležitého a aby se neobjevovaly přes 

sebe.  

 

10. Synchronizace zvuků 
Synchronizovat zvuk není tak náročné, pokud děláte vše opatrně a s přesností. Když pracujete 

ve velké společnosti, většinou dostanete zvuky už hotové. Jejich síla i délka bude přesná, jak 

je to potřeba. Když takovéto štěstí nemáte, budete si muset zvuky upravit sami. Pokud chcete 

mít zvuky ve filmu perfektní, pak je třeba poslouchat ten samý zvuk pořád dokola, dokud 

netrefíte přesnou milisekundu, kde zvuk odstřihnete. Většinou se zvuk odstřihává a upravuje 

podle scény, ve které je. Jestliže chcete, aby byl na zvuk důraz, musí být hlasitější, ale ne 

příliš, aby nepřehlušil herce, kteří mluví, nebo nepoškodil divákům uši. Zvuk je úplně stejně 

důležitý jako dabing. Jedna chyba a může to zničit celou atmosféru filmu. V dnešní době vám 
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se střihem pomůže program a zvuk odstřihnete stejně, jako byste odstřihl scénu. Právě v 

úpravě zvuků a střihu scén mi přijde nejlepší program Wondershare Filmora. 

 

11. Finální střih 
 Ve finálním střihu se přidávají 3D efekty, Green Screen a filtry. Ve finálním střihu se jen 

všechno kontroluje, zda zvuk sedí, jestli jsou střihy správné a tak dále. 3D efekty se bohužel 

musí dělat v jiném programu, to v žádném střihacím programu neuděláte. Co se týče filtrů a 

Green Screenu, ten je skoro ve všech střihacích programech. Potom některé programy nabízí i 

efekty, jako například třesení obrazovky nebo let vesmírem. Vše se kontroluje oknem, ve 

kterém se promítá váš střih. Pokud je vše v pořádku, pokračuje se na render filmu. 

 
Obr.č. 12. Program pro střih 

 

 
 

 

11.2 Render/vykreslování projektu 
Render filmu je to nejjednodušší na celém filmu, jen kliknete na tlačítko a program to udělá 

za  vás. Co je to vlastně render? Render je to, že počítač vezme informace z vašeho střihacího 

programu, všechny efekty, střihy a tak dál a převede je do MP4, MOV, WMV formátu. Což je 

formát pro videa, filmy a podobně. Dále pokud jde o 3D render, počítač vypočítá, jak se bude 

chovat světlo, jak budou vznikat odlesky a stíny. Kdyby se to všechno mělo shrnout, render 

dá všechno dohromady a udělá z vašeho střihu film. 
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12. Kontrola a zhlédnutí filmu před vydáním 
Toto je skoro už úplný konec při dělání filmu. Záleží na producentovi, ale často se dělá to, že 

herci, kteří měli nějakou větší roli ve filmu, se vezmou do promítací místnosti nebo kina a 

pustí se před nimi film, ve kterém účinkovali. Tento film sleduje také produkční, střihač a 

popřípadě sponzoři. Jakmile film skončí, uskutečňuje se debata o tom, co filmu chybí. V této 

debatě má největší slovo producent, který může ve filmu vytknout cokoli. Pokud jsou všichni 

spokojeni a film je přesně podle představ, může se distribuovat a promítat v kině nebo na 

streamovacích platformách. 

 

 

12.1 Distribuce 
Distribuce filmu je asi nejtěžší, pokud chcete vydělat. Když vám nezáleží na velkém zisku, ale 

chcete jen popularitu, nebo jméno ve společnosti, můžete film publikovat například na 

platformě YouTube.com. Na YouTube je váš film přístupný všem uživatelům této platformy a 

můžete z něj mít nějaké menší zisky díky reklamám. Ale je-li váš film milionová (nebo 

miliardová) záležitost, budete potřebovat distributora. V našem případě to bude nějaké 

filmové studio, které může váš film finančně podpořit. S distributorem se uzavře smlouva o 

tom, kde chcete, aby se film promítal, a můžete si i určit, jak dlouho se film nesmí dostat na 

internetové sítě a kolik procent zisku dostanete. Jakmile je smlouva uzavřená, distributor 

vezme váš film a bude ho nabízet v kinech, která ho budou promítat. Podle ohlasů bude do kin 

na váš film chodit čím dál více lidí, ale přibližně po jednom až čtyřech měsících se 

návštěvnost vašeho filmu v kinech sníží. Pokud film nevydělal dost, je možné zisk zvýšit 

prodejem DVD nebo prodáním filmu filmovým společnostem jako například Netflix a HBO 

GO. 

 

12.2 Filmová studia 
Filmová studia jsou obrovské korporace, které vlastní mnoho nahrávacích prostorů, domů pro 

zaměstnance a nejmodernější techniku na nahrávání filmů. Většina firem v oblasti zábavy si 

právě pronajímá tyto prostory, protože v dnešní době si postavit takové své studio by bylo 

velmi finančně náročné. Filmová studia vydělávají tak, že menším společnostem nebo 

producentům pronajmou tyto prostory a potom se dohodnou s producentem, že za něj film i 

vydají. Sice producent nebude mít 100% zisk, ale pokud jeho film bude vydán pod velkým 

jménem, tak má větší šanci na úspěch na filmovém trhu. Mezi největší filmová studia patří 

NBC Universal, Paramount Global, Warner Bros. Entertainment, Walt Disney Studios a Sony 

Pictures. 
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Obr.č.13. Holywood studio v Británii 

 

 
 

 

 

13. Já a film 
Svůj první film jsem natočil jako malý, šlo o auto s velkou zbraní na střeše, jak projíždělo 

terénem a narazilo do zdi. Byl to jen několik sekund dlouhý film, ale už měl prvky filmu, 

například střih. Potom jsem začal s malou kariérou na platformě YouTube, ale ta mi také 

nevydržela moc dlouho. Až v 8. třídě při filmové tvorbě jsem dostal šanci se věnovat střihu 

dopodrobna. Byla karanténa a pan učitel nám zadal úkol, že máme udělat vlastní scénář a 

pokusit se natočit pársekundový film. Napadlo mě Oliverovo dobrodružství, film o klukovi, 

který se chce stát úspěšným programátorem. Vzal jsem tedy svůj telefon a dal se do toho. 

Kameramana mi dělala má sestra, a protože jsem neměl velký štáb kvůli karanténě, tak jsem 

se naduplikoval do jedné scény. To znamená, že jsem byl dvakrát v jednom záběru. To byl 

zatím můj největší úspěch a střihání filmu mě velmi nadchnulo. Jakmile skončila karanténa, 

pan učitel nás rozdělil do skupinek, ať pokračujeme v našem filmu a natočíme minimálně 

desetiminutový film.  Film jsem úspěšně natočil společně s Eliškou Novákovou, Klárou 

Benešovou a Barborou Stuchlíkovou a náš film získal velmi dobré ohlasy.  To byl můj další 

úspěch, na který jsem byl velice pyšný. Tento úspěch mi dal motivaci točit dál a natočit druhý 

díl. 
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Obr.č.14. Já ve filmu 

 

 

 

 

 

  

Obr.č.15. Já ve filmu  
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Obr.č.16. Já ve filmu 

 

 
 

 

 

Obr.č.17. Já ve filmu 
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14. Závěr 

Když tuto práci píšu, je tvorba mého filmu v plném proudu. Brzy budu točit scény filmu a 

střih mě čeká příští týden. Scénář už je napsaný a jak má film vypadat, to mám v hlavě. Chtěl 

bych poděkovat svému vedoucímu Josefu Svobodovi za to, že měl se mnou velkou trpělivost 

a za pomoc, kterou mi poskytl. Díky této práci jsem získal další zkušenosti a ještě více jsem 

zdokonalil své tvoření filmů. Natočit film nebylo vůbec jednoduché, ale pořád i přes obtíže, 

které mohou nastat, bych doporučil každému si natočit svůj vlastní film. Film nám otevírá 

mnoho možností od malých střihů až po náročné 3D efekty. Ve filmu můžeme probudit i své 

nejbláznivější představy. Jediné, co je potřeba, je začít. 
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