
 
Vážení kolegové a čtenáři o amatérském filmu. 
Před nedávnem jsem byla oslovena redakcí tohoto časopisu, zdali bychom nepopsali postup, 
jak u nás vytváříme film, mediální produkt, umělecké autorské dílo, školní film. Rozhodla 
jsem se na výzvu redakce reagovat následovně:  

 
 
Spolek Asociace české videokultury 
MEDIALOG (původně Videoklub Praha) má ve 
svých stanovách popsán následující hlavní cíl:  
 „sdružovat zájemce o masová média, zejména 
fotografii a videofilm a tudíž podporovat a 
rozvíjet mediální, umělecké dovednosti ve 
volném čase člověka, bez ohledu na věk a 

vzdělávací, zdravotní, mentální, psychické, sociální handicapy.“  
Za dobu své činnosti se spolek snažil a stále snaží o hledání cesty (sic!) jak zapojit mladou 
generaci, jednotlivce, do úžasné aktivity jakou je zejména tvorba filmu se svými formami, 
pravidly, řečí, postupy, klišé, komunikaci, autorskými právy, divákovi, kamarádství, 
pedagogovi.    
Vzhledem k tomu, že v našem spolku se vzdělává i skupina hendikepovaných filmařů 
s různými diagnózami poruch (čtení, psaní) se nám při přípravě filmu osvědčil bodový 
scénář, neboť naštěstí vidí všichni1   
 

S ohledem k Poznámce pod čarou není nutno toto zde rozepisovat, protože s ohledem ke 
stoupající kvalitě filmů na české amatérské scéně je vidět, že i naše mladá generace si najde 
zcela osobitě cestu k vlastní tvorbě a ke svým scénářům, natáčecím plánům.  
 
Zpět k tématu:  
při vytváření tohoto postupu je velmi dobré zapojit celou skupinu tak, aby se každý podílel na 
zpracování nápadu od A až do Z. Někdo umí kreslit, jiný umí psát věty, jiný má technickou 
dovednost, která se dá velmi dobře využít na práci s kamerou, při střihu v PC, jiný rád tančí, 
apod. Skupina by měla být tak maximálně 8 členná. Zatím jsme neobjevili univerzální 
metodu komu z takovéto skupiny filmařů dát přednost, na tu kterou činnost. Jsou velmi citliví. 
Právě onen kreslený, fotografovaný bodový scénář nám odkryje přístup k jedinci, tj. na co se 
osobně cítí. Ostatní účastníci skupiny se mohou podílet na spolupráci během natáčení na 
klapce, rekvizitách, organizaci, hudbě, atd. V tom je videotvorba neomezená, protože někoho 
baví vytvářet pohádky, v nich hrát či tančit, někoho dokument o městě, ve kterém žije, jiného 
to dílko celé natočit, ale příště to může být zase jinak. Celá skupina však musí vždy vědět, o 
co jde! Mezi filmaři je hodně odlišností a u této skupiny zvlášť. Co je, však dle mého názoru 
odlišuje od všech, je jejich píle na vlastní přípravě bez ohledu na to, jak vše dlouho trvá než 
vyjdeme s produktem ven.   

 
1 Storyboard – „boďák“ není moderní slovo, ale je používán v zemích anglicky mluvících, jde o tzv. 

kreslený, obrazový postup jak se dostat od A do Z, když chci něco vytvořit třeba jako film či jeřáb. U 
nás jsme měli dříve zaužíván pojem výkres, náčrtek, v oblasti umění pak skica a obraz, v oblasti filmu 
scénář a další pojmy jako třeba technický scénář, natáčecí plán a následně pak obrazový, bodový 
scénář.   
 
 



Když máme připraven STORYBOARD, exteriéry, interiéry, pak je dobré připravit i 

naprosto jednoduché kroky natáčení jako:  

▪ „Plac“ - KDO? KDY? KDE? V KOLIK, JAK? S KÝM? S ČÍM?, REKVIZITY, 
KOSTÝMY, POVOLENÍ DO PROSTOR EXTERIÉR, UVOLNĚNÍ ZE ZAMĚSTNÁNÍ, 
KLAPKA každý ze skupiny má něco na starosti;  

▪ Někdo ze skupiny musí dopředu myslet i na počasí, světlo. Proto je dobré mít i 
jednoduchou proprietu – deštník či obyčejný igelit na zakrytí kamery (déšť – mokrá 
varianta). Pedagog připomene doladění kamery na bílou! Toto je velmi nutné, 
kdybychom záběry opakovali pro případný nezdar druhý den či týden.  

▪ Obraz se dá upravit i ve střižně. Lze se však řídit heslem: „ Štěstí přeje 
připraveným“; 

▪ Ale to není všechno. Abychom se „nemotali“mezi lidmi zbytečně v současné době 
každý turista točí, tzv. rodinná, zážitková, turistická videa, proto je dobré mít ve 
skupině “odháněče zvědavých turistů” se slušnou komunikací k veřejnosti třeba v 
angličtině. I handicepovaný člověk může vládnout cizím jazykem.   

▪ Jednotlivci ze skupiny se učí i zodpovědnosti za dílko, neboť každý přiložil ruku k dílu.      
▪ Neméně důležitým se jeví i fakt, že provázející pedagog by něměl dovolit 

plagiátorství. Autorský zákon je docela rozsáhlý, ale dá se s ním pracovat neb jsme 
na jedné lodi i s profíky různých žánrů.  

▪ Jeden příklad za všechny – např: ve Francii, kdo chce natáčet kamerou na stativu 
musí mít povolení od místní policie a radnice a je to dodržováno.    

 
 
 
 

 
 

Foto J. Hnilicová 2011: Nad scénářem pohádky Tajemství truhlice   
http://videoculture.cz/filmy/filmy-ke-zhlednuti 

 
 
 
 
 
 
 

http://videoculture.cz/filmy/filmy-ke-zhlednuti


 
 

Ukázka 1.Kreslený storyboard k filmu Takové normální narozeniny 
© AČV MEDIALOG, z.s. 

 

 

 



 

Ukázka 2 Fotografický storyboard k filmu Tajuplná podkova, hraná pohádka podle 

námětu E. Lackové Zaučhardo petalos © AČV MEDIALOG, z.s.  

Tabulku lze použít pro cvičení filmařů před vlastním natáčením, případně před „Boďákem“ 
Když jdete prozkoumávat místa natáčení. Cvičíte záběry jako: VC - velký celek, C – celek,  
PC - polocelek, AZ - americký záběr, PO – polodetail, D – detail, VD - velký detail, švenk, 
apod. 
Tento film byl promítán v doprovodném programu v roce 2004 na Mezinárodním festivalu 
v Cannes ve francouzské mutaci a v roce 2005 obdržel První cenu na Českém lvíčku 2005 v 

  

  



kategorii školní tvorba. Lze ho také nalézt na našich stránkách 
http://videoculture.cz/filmy/filmy-ke-zhlednuti   
 

 
 

Vážený čtenáři, na závěr příspěvku si dovoluji připojit jednu poznámku – autorský, amatérský 
film je také o srozumitelnosti, „koukatelnosti“, originalitě nápadu, estetice, o tématech. 
Nemělo by se však zapomínat na samotné hendikepované tvůrce, kteří nás svými 
dovednostmi velmi často překvapují, ale mají u některých činností své limity, což někdy 
může komplikovat hodnocení poroty. Přílišná kritika „hendikepovaného tvůrce“, stejně tak 
charitativní přístup k jejich zdokonalení rozhodně nevede. Je třeba pamatovat na to, že jde o 
jejich snahy a přítomný pedagog pouze podporuje postup, neovlivňuje jejich tvorbu.   
A tak zase někdy na soutěžích u našich, vašich úžasných filmů. Jsme rádi, že jste nás přijali 
mezi sebe amatérské filmaře.  
Ing. Jana Hnilicová  / lektorka TS Večernice www.videoculture.cz            
 
 

Článek vyšel v časopise Videohobby 2/2020 
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