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Anotace:
Aktuální otázky vztahující se k technickým komunikačním prostředkům a procesu vzdělávání
nabývají v poslední dekádě na razanci. Problém nespočívá v rozšiřování nových médií, ale
v tom, jak k tomuto otevřenému, protikladnému prostoru, kde se kříží autorské a uživatelské,
amatérské a profesionální vlivy či vnucené komunikační situace, sami přistoupíme. Každého
jedince je vhodné vést k tomu, aby tyto možnosti využíval a jeho zájem neulpěl pouze na
úrovni zábavy, ale rozšiřoval se ve směru kritického myšlení, sycení „emocionálního
potencionálu“, rozvoje tvůrčí aktivity, rozšiřování představ, poznatků a vědomostí. Symbióza
technických prostředků a samostatného tvůrčího zapojení každého člověka, v našem případě
osoby s mentálním postižením, se jeví být jednou z cest přispívající k jeho formování a
rozvíjení bez ohledu na jeho (ne)jinakost v současném světě. Kurzy kreativního videofilmu a
digitální fotografie jsou konkrétní realizací této myšlenky.
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Prolegomena
Kvalifikace a výkon jsou hesla naší doby. Mluví se o zvyšování výkonnosti, o tom, že
se dnes málo pracuje, rozhodně méně než v dřívějších dobách, a že je s tím zapotřebí něco
udělat. Diskuse o výkonnosti v této formě je nebezpečná. Neexistuje žádná spolehlivější cesta,
jak z člověka „vytvořit“ osobu neschopnou práce, než ho za takového označit. Všichni
přicházíme na svět s různými duševními schopnostmi. Aby byly tyto schopnosti dále
rozvíjeny, musí být probuzeny a podporovány.
V dnešní době se při tvorbě videofilmu v rámci celoživotního vzdělávání osob
s mentálním postižením můžeme nejčastěji setkat s dvojím přístupem. První spočívá v tom, že
osoby s mentálním postižením vystupují v rolích herců, aktivních představitelů jednotlivých
filmů, kteří však do vlastní produkce téměř nezasahují. Tvůrčím způsobem se nepodílejí na
žádné fázi vzniku snímku, který se pak tvoří pod režií skutečných filmových štábů (např.
studentů specializovaných škol, ale dokonce i profesionálních filmařů). V tomto případě je
„emoční potenciál“ těchto osob rozvíjen více méně pasivně a je otázkou, do jaké míry tato
činnost plní cíle jejich celoživotního vzdělávání. Druhý způsob, který je již delší čas rozvíjen
v anglosaských zemích – v Čechách pak přinejmenším od konce devadesátých let – vychází
z opačného přístupu. Vlastními tvůrci videofilmu jsou naopak, a na prvním místě, osoby
s mentálním postižením. Do tvůrčí činnosti jsou zapojeny od počátku ve všech jeho fázích
(námět, scénář, obrazový storyboard, natáčení, scéna, postprodukce, i jako herci a tanečníci).
Cílem není kvalita výsledného produktu, který tudíž nemusí splňovat charakteristiky
„profesionálních“ filmů, ale vlastní proces tvorby směřující k rozvoji osobnosti.1 V obou
případech se logicky mění role, kterou v těchto aktivitách vykonává „režisér“, což může být:
pedagog, mediální pedagog, speciální pedagog, pedagog volnočasových aktivit, lektor, kouč,
postupem času i některý z mentálně retardovaných studentů.
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V odborných kruzích se dokonce vedly diskuse: „Co, že to ti začátečníci a ještě k tomu s mentálním postižením
vytvářejí?“ Je to: „videofilm, videosnímek, videoprogram, amatérský film či film“? „Může se takováto práce na
veřejnosti promítat, jak tomu může porozumět divák, vždyť to nemá ty správné parametry filmové řeči.“ Změna
nastala po roce 2002, kdy videofilm Mezi dvěma světy obdržel 1. cenu Mladého diváka ve Dvoře Králové
n/Labem na amatérském filmovém festivalu Juniorfilm. V létech 2006, 2007 videofilmy Dobro a zlo, Návraty
dostaly ocenění za kameru na mezinárodním festivalu Mental Power Prague Film Festival, přímo z rukou
renomovaného filmového režiséra J. Hřebejka, stejně tak uspěl snímek Tajuplná podkova na celorepublikovém
festivalu Český lvíček a obdržel 1. cenu ve věkové kategorii do 18. let. Videofilmy lze zhlédnout na
www.videoculture.cz.
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Při práci s osobami s mentálním postižením, v našem případě konkrétně s „tvůrčí
skupinou Večernice“, která vznikla spojením aktivit Videoklubu Praha a Večerní školy při
Psychopedické společnosti, se snažíme vycházet z druhého z načrtnutých způsobů.2
Obecně se na myšlení nahlíží jako na přímočarý, logický proces, při kterém jsou nové
informace systematicky zařazovány. Učením se často rozumí pouhé vstřebání jistého kvanta
věcných informací, které jsou uloženy v paměti a jež si lze znovu vybavovat. Hromadění
informací a poznatků však není ještě tou vzdělaností, k níž tyto naše úvahy směřují. Ta se
vyznačuje uceleností osvojeného poznání, hloubkou porozumění – a to u kohokoliv.
Obr. 1 Různé cesty vedoucí k cíli
(FRANK, H.: Kybernetische Pädagogik, Band 6, s. 387.)

Ukládání informací v mozku neprobíhá lineárně,
nýbrž strukturovaně. Kromě toho je výkonnost při studiu
tím větší, čím silnější je motivace a prožívání úspěchu
z výsledků. Prožitek úspěchu je posilován úspěšným řešením situací (ne)připravených tak,
aby probouzely další zvědavost, touhu po vědění a dokončení započaté aktivity.3 V rámci
celoživotního vzdělávání osob s mentálním postižením je nutno mít tato východiska stále na
zřeteli. Jak ukazují praktické zkušenosti, lze i u těchto osob zaznamenat prvky logickoanalytického myšlení – byť s častými výpadky konkrétních znalostí, tak celostně-intuitivní
myšlení, ovlivňované emočními prožitky již zvnitřněných pozitivních či negativních životních
zkušeností.4
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Skupina „Večernice“, jejíž název je odvozen od toho, že její členové se chodí vzdělávat ve večerních hodinách,
po práci, se formovala ve dvou obdobích. Mezi roky 1999 až 2001 se scházelo 12 osob s mentálním postižením
s diagnózami v rozsahu lehké až středně těžké mentální retardace. Tato skupina procházela zprvu výukou na
počítačích na katedře speciální pedagogiky PedF UK v programu Večerní školy při Psychopedické společnosti
Praha. V roce 2001 se skupina v počtu 10 studentů vyčlenila a začala se vzdělávat již mimo fakultu v rámci
celoživotního vzdělávání se zaměřením na digitální fotografii a videofilm. V roce 2006 se skupina stala součástí
občanského sdružení Asociace české videokultury MEDIALOG za podpory Večerní školy při Psychopedické
společnosti a katedry SPPG PedF UK. Personální a věkové složení skupiny je v dnešní době následující: L. T.
(1950), J. H. (1960), P. K. (1967), M. K. (1969), D. B. (1970), J. J. (1974), P. M. (1979), D. S. (1979), M. Š.
(1980). Ve skupině jsou celkem dvě ženy a sedm mužů. Podrobněji je to popsáno na www.videoculture.cz, sekce
vzdělávání.
3
V našem případě jde zejména o natáčení digitální kamerou, fotografování, příprava obrázkového scénáře, střih
filmu, instalaci techniky, přípravu kostýmů a rekvizit, nácvik tance. Ale může tím být stejně tak vaření dobré
kávy, kdy si jednotlivci vytvářejí pozice ve skupině s ohledem na svoje dovednosti.
4

Zcela konkrétně videofilm Tajemství truhlice vznikl dle námětu J. H. ovlivněného úmrtím oblíbeného strýce. V
protikladu obrazů plných bídy, nouze, neshod, neúspěchu, utrpení, závisti řeší touhu po lásce, kamarádství,
porozumění, potřebě budovat zázemí, kam může složit hlavu. Žánrově jde o pohádku, neboť autor věděl, že

3

Na konci třicátých let 20. století zavedl filozof Jan Patočka pojem mentální prolínání,
neboli prolínání myslí.5 Mysl zahrnuje jak složku kognitivní – tak emocionální. Rozvedeme-li
to dále, tímto prolínáním by mohl být prostoupen celý výchovně vzdělávací proces, zejména
pokud se jedná o celoživotní vzdělávání osob s mentálním postižením. „Učitel nezvedá žáky
tak dlouho, až by nakonec k nim sám klesl. Prolínání myslí je okamžik, kde se obě osobnosti
setkají, než se zase od sebe osvobodí. Tato emancipace je nesmírně důležitá, protože život je
stále nový a nový. Při tomto předávání pochodní z jedné generace na druhou přichází na
světlo nový životní fond, přicházejí nové talenty, nová duševní tajemství, přicházejí nové
problémy, s nimi pak nová řešení, nová tvorba, nové nepřevoditelné, často navzájem
neproniknutelné světy.“6 V našem případě nejde ani tak o ideální naplňování této myšlenky
v rámci mezigeneračního přenosu, jako o její přímou aplikaci v hodinách kurzů kreativní
kamery, digitální fotografie v programu celoživotního vzdělávání.7

Tvorba a význam pojmu ve videofilmu a fotografii
Ve vzdělávání osob s mentálním postižením vycházíme z pěti principů: z názornosti
(např. mluvené texty, zvuk, hudba, film), dále z přiměřenosti (postupné předávání informací
v návaznosti), z individuálního přístupu (srozumitelný dialog s ohledem na jedince a jeho
diagnózu a z toho plynoucí častou ztrátu koncentrace, únavu). Čtvrtým bodem je soustavnost,
pátým momentem je trvalost uložení nového pojmu. V pravidelně se odvíjejícím edukačním
procesu (jednou až dvakrát týdně) bylo vždy velmi důležité opakovaně zjišťovat na začátku
hodiny, co kdo zapomněl, či co si naopak z minulého setkání zapamatoval. Pokud bylo
zjištěno, že nic nebo zlomek informace, bylo nutno poznatky oživit, případně je vyložit znovu
a jinak – s ještě větší názorností pro explikaci toho kterého problému. V našem případě šlo
zejména o uvědomění si, co vlastně kameraman či fotograf snímá a jak se mu záběr zobrazuje

realita je něco jiného. Konkrétní scénář filmu pak vznikl na základě „nekonečných“ dialogů všech ve skupině.
Postupovalo se podle pěti variant různých schémat, až byla jedna varianta vybrána i vzhledem k reálným
možnostem natáčení. Film lze zhlédnout na www.videoculture.cz, sekce filmy ke zhlédnutí.
5

PATOČKA, J.: Filozofie výchovy. Praha 1997.
LÁNSKÁ, J.: Patočkovo pojetí kompenetrace v současnosti. In: Kybernetické modely ve vzdělávání
a mezilidské komunikaci. Sborník přednášek z 8. pražské konference 2001, s. 107-111. Hradec Králové 2001
(elektronický zdroj).
7
Není možné v rozsahu tohoto příspěvku popisovat teoretické základy fotografie, filmu, masových médií jako
samostatných oborů. Přesto jsme se o ně museli opírat i při práci s osobami s mentálním postižením v rámci
jejich celoživotním vzdělávání, zejména při hledání vhodné metody pro tvorbu videofilmu a jejich tvůrčím
limitům.
6
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v „rámečku“ displeje. Zjistili jsme, že se jedná o jednu z nejsložitějších etap celé edukace
v tomto prostředí.

Obr.: 2 Co vidím v rámečku a) b)
V prvním případě je snímaná osoba „zkrácena“. Z hlediska filmové řeči to není „dokonalý
záběr“, ale při práce se skupinou osob s mentálním postižením to přípustné je, protože
podstatná není dokonalost obrazu, ale jeho autenticita a autorství. V druhém případě byl při
práci s displejem fotoaparátu nejprve použit demonstrativní plastový rámeček v natažené
ruce, který měl pomoci názorně ukázat, co to je kompozice, celek, polocelek, detail, osvětlit
princip digitálního zoomu, atp. Tím se názorně vymezil konkrétní prostor, ve kterém se bude
tvůrce snadněji orientovat a následně pak i snadněji zobrazovat snímané objekty.
To, o čem nás informují naše smyslové vjemy, je v našem mozku dále zpracováváno a
nejinak tomu je i u osob s mentálním postižením. Prvním důležitým krokem pro konstruování
pojmů je, že osoba si vybírá z toho, co již zná a následně přiřazuje k příslušné třídě jevů. Této
třídě jevů přiřadí i jméno, tím vytvoří pojem. I v běžném životě pracujeme s takto
vytvořenými pojmy, bez nichž bychom se neobešli, neboť nám umožňují nalézat souvislosti
mezi věcmi, a osobami, takže tím usnadňují komunikaci ve skupině při tvorbě videofilmu,
jeho scénáře a postprodukce či snímání digitální fotografie.8
Podle Piageta přesný popis děje, jasná vizuální definice pojmů jsou prvním
předpokladem pro porozumění nové informaci o reálném světě, ve kterém jedinec žije.9 Proces
8

Příklad z praxe ukázal, že i tak obyčejná věc, jakou je stůl, může být významově a pojmově rozmanitá. Při
budování scény videofilmu Tajemství truhlice – s ohledem na prostor, osvícení, pohyb hlavních protagonistů, se
zjistilo, že za rekvizitu bude potřeba získat jeden konkrétní stůl. Při hledání rekvizity v místě natáčení (Kuks) se
nakonec přesný stůl nalezl. Ale pro shrnutí, lze citovat D. B.: „A to bylo divení, že stolů je tolik druhů“.
Popisovanou situaci lze zhlédnout na www.videoculture.cz, filmy ke zhlédnutí – Tajemství truhlice v čase 5:21
min do 7:05 min.
9
PIAGET, J.: Intelligenz und Affektivität in der Entwicklung des Kindes. Shurkam:1995, s. 22.
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recepce obrazového a zvukového materiálu člověkem je rozdělen do pěti hlavních etap. Viz
následující obrázek.

Výstup

Vstup

Obr.: 3. Proces recepce reality člověkem

Za zmínku také stojí konstatování, že při tvorbě videofilmu, digitální fotografie se
nelze vyhnout i pojmům, které se vztahují k psychickým procesům a jevům, (např.: přátelství,
pravda, víra, cit, vina, hněv, myšlenka) a symbolům, které je zpředmětňují.10 V našem případě
jsme pracovali s ohledem na projevy individuality jedince ve skupině a úrovní jeho
dovedností. Při skupinové tvorbě scénáře někdo pojem zobrazil kresbou, někdo vystřihl jako
obrázek z časopisu, někdo ho slovně popsal, někdo vyfotografoval. Další nutná pojmová
výbava při kreativní videotvorbě vyplynula ze specifické technické terminologie. Ta se díky
rozvoji digitálních technologií velmi rychle vyvíjí, což je při výuce nutno brát v potaz.
Vedlejším efektem tohoto vzdělávání bylo, že členové skupiny „Večernice“ nyní v některých

10

Lektor by si měl být zcela jist, že např.: pojmy „chaos“ či „řád“ jsou všem srozumitelné a lze je různě vizuálně
pojednat. Na základě tohoto zjištění je možno fotografovat dané téma, vytvořit koncepci výstavy s názvem
„Chaos a řád“. Řád může být ztvárněn, jako např. označení letištní plochy světelnou signalizací atp. Návštěvníci
galerie mohou být (a v našem případě skutečně byli) překvapeni množstvím autorských pohledů. Jejich reakce
recipročně tvůrce rozvíjí.
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případech ve svých rodinách zastávají i role domácích techniků! Tím se naplňuje podstata
celoživotního vzdělávání jakožto vícerozměrného procesu.
Konečnou fází fixace pojmu je jeho přiřazení ke konkrétnímu vizuálnímu obrazu,
symbolu, což je nezbytné pro filmové zpracování. Jako velmi vhodná se jeví práce
s obrázkovým scénářem (storyboardem). Tvůrce získává „hravou“ formou nové zkušenosti,
rozvíjí své znalosti a dovednosti a je motivován do další práce. Pedagog, režisér se může
průběžně přesvědčovat o stádiu fixace pojmů v podobě vizuálních obrazů. Zde je zapotřebí
podotknout, že právě lidé s mentálním postižením jsou velmi zdatní v obrazové, symbolické
linii. Nejde jen o symboly v rámci obecně platných piktogramů (např. MHD, mapy), ale i
v pojmech – vařit, prát, žít, krást, sportovat, recitovat, atd. Konkrétní ukázkou výsledku této
práce je obr. 4.

Chlapec

Hledání se

Metro

0:23 sec 1:49-2:19 sec 3:48 sec

Hledání se
4:40 sec

Beznaděj Ptáci-krmení
5:41 sec

6:07 sec

Obr: 4. Ukázka některých scén pomocí storyboardu videofilmu Vlastní tempo11

Kreativita jako teoretický základ pro tvorbu videofilmu a digitální fotografie
V tomto příspěvku se musíme stručně dotknout i pojmu kreativita, neboť o něj
opíráme naše postupy při práci s fotografií a (video)filmem. Inspirativní v úvahách o
propojení kreativity aplikované přímo do tvorby (video)filmu byla účast v několika
mezinárodních projektech.12

11

Lze zhlédnout na www.videoculture.cz, sekce filmy ke zhlédnutí.

12

Jedním z nejdůležitějších byl tříletý mezinárodní mediální projekt VideoCulture ve spolupráci s univerzitami
v Ludwigsburgu – prof. Horst Niesyto, Londýně – prof. David Buckingham, Budapešti – prof. Andrea Karpati,
USA – prof. Gina Lamb, Praha – ing. Jana Hnilicová v letech 1997 - 2000. V centru pozornosti projektu stála
otázka: „Nakolik může být s pomocí nových digitálních technologii zlepšena transkulturní komunikace mezi
mladými lidmi, ve směru k větší humánnosti, toleranci, porozumění“. Celkem bylo zapojeno 200 mladých lidí ve
věku od 12 do 18 let (vč. mentálně postižených), natočilo se 36 videofilmů, na kterých se provedl výzkum,
zejména na bázi porozumění symbolům, vizuálním obrazům s ohledem na zemi vzniku.
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Jak píše Glaap, rozvíjení kreativity mladého člověka je jedním z důležitých cílů
pedagogické práce.13 Tvůrčí zacházení s videofilmem je kreativní již samo o sobě, „když práci
s médii chápeme jako osvojování si skutečnosti a zároveň zbavování se jí (Entäusserung).“14 S
tímto názorem se dá sice souhlasit, ale ten, kdo zastává tento postoj neomezeně, opomíjí
tvůrčí proces, průvodní okolnosti, osobní zkušenost jednotlivce. V českém vzdělávacím
prostředí se tento přístup dá také popsat jako tvorba videofilmu a dívání se na film. Naše
zkušenosti jasně prokazují, že v rámci celoživotního vzdělávání osob s mentálním postižením
je tvorba videofilmu přínosnější než „pouhé“ dívání se na film.
Dlouhou dobu byla kreativita vyhrazena pouze „mýtu génia“.15 Proto je, jak tvrdí
Landau, pojem tvořivost dodnes příliš úzce spojován s krásným uměním.16 Kreativita
se ovšem neobjevuje pouze v úzkých uměleckých kruzích, nýbrž je i souhrnným pojmem pro
fenomén, na který je možno nahlížet ve všech myslitelných kontextech a činnostech.
Jedním z přístupů je kreativita orientovaná na produkt. Vytváří se produkty (stavba,
film, auto, plakát reklamy, atd.) a stanoví hodnotící kritéria. Jsou nastavena měřítka, která
mají rozhodnout, zda je produkt projevem kreativity nebo ne. „Všechny definice kreativních
produktů se nějak vztahují k novosti výtvoru“.17 Jiný přístup ke kreativitě plyne z teorie
osobnosti. Výrazné chápání vlastního já – osobnostní znaky jako sebevědomí18,
samostatnost19 a jasná vlastní koncepce20 – to jsou „předpoklady k sebevyjádření.“ Toto může
uvolnit sílu, která je schopná rozmělnit ustálená schémata vnímání se.21 Právě prolomení
daných struktur je podstatným příznakem kreativní činnosti se zaměřením na videofilm a
digitální fotografii, ta může být plně využívána při práci s osobami s mentálním postižením.
Ukazuje se, že pro ně je velmi důležitým kritériem i vytrvalost, kontinuita myšlení, fantazie.
Třetí přístup ke kreativitě se spíše soustřeďuje na vytvoření „dokonalého“ produktu podle
kritérií dokonalé filmové řeči. Je určen výhradně pro filmové školy a pro ty filmové amatéry,
kteří mají již nějaké zkušenosti s přípravou filmu, proto není vhodný pro skupiny osob

13

GLAAP, D.: Kreativ arbeiten mit Computern. ln: Computerspiele - bunte Welt im grauen Alltag. Bonn 1993,
s. 137.
14
HECKMANNS, J.: Ziele, Konzepte, Inhalte und Tendenzen kreativer Medienarbeit. In: Kreative
Medienarbeit. Perspektiven jugendlicher Produzenten in den neunziger Jahren, ed. D. Baacke a M. Their, GMK
Rundbrief-Dokumentation 1992, s. 9.
15
WEISBERG. R.: Kreativität und Begabung. Heidelberg 1989, s. 190-191.
16
LANDAU, E.: Psychologie der Kreativität. München 1971, s. 5-6.
17
STEIN, M.: „Kreativität und Kultur.“ In: Kreativitätsforschung, ed. G. Ulmann, Köln am Rein 1973, s. 16.
18
AHLER, S.: Identität durch Wort und Bild. Münster 1993, s. 141.
19
GEBHARDT, E.: Kreativität und Mündigkeit. Weinheim 2000, s. 10.
20
SCHMIDT, S.: Kreativität aus der Beobachterperspektive, München 1988, s. 36.
21
HARTEN, H..: Kreativität, Utopie und Erziehung. Opladen 1997, s. 23.
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s mentálním postižením v rámci celoživotního vzdělávání, alespoň v prvních letech
vzdělávání.

Kreativní videofilm a digitální fotografie pohledem z praxe
Využití dynamického (videofilm) a statického (fotografie) obrazu se při práci
s osobami s mentálním postižením musí vzájemně prolínat. Je to proto, že fotografie pracuje
s přirozeným prostředím, ve kterém se osoby s mentálním postižením pohybují, žijí a tráví
v něm volný čas. Dokáže zachytit i pohyb. Fotografie se dnes stává součástí života každého
jedince. Nejen ta portrétní. Výhodou je, že tvorba digitální fotografie v našem podání
předpokládá méně speciálních dovedností, než jak tomu je u videofilmu. Stačí „stisknout
spoušť“. To však neznamená, že není nutno klást důraz na metodu práce. Snímky by neměly
být dílem náhody, ale měly by obsahovat osobní interakci s okolním světem, která může být
následně rozebírána a komentována. V našem případě je užití samotné digitální fotografie i
velmi dobrým východiskem pro vznik obrazového scénáře, neboť někteří tvůrci ze skupiny
neumějí psát či kreslit, ale dobře fotografují. Jiným směřováním práce s digitální fotografií je
vytváření konceptů možných tematických výstav, neboť součástí celoživotního vzdělávání
studentů „Večernice“ je i jejich pravidelná účast na nich. Je zapotřebí zdůraznit, že
vystavované digitální fotografie nejsou upravovány v počítači a jsou vytvářeny běžnými
digitálními fotoaparáty nižších cenových tříd.22
V roce 1999 filmový režisér Vojtěch Jasný komentoval současný boom užívání
videotechniky následovně: „…vidím [v ní, pozn. autora] nové možnosti rozvoje dětských
talentů pro kinematografii, a také možnost citlivého a kvalitního amatérského filmování. Jako
kdysi psávali básně úředníci nebo důstojníci, tak se dnes stejně mohou lidé pokoušet o různé
žánry filmové. Kolik dříve bývalo u nás na každé vesnici hudebníků – a jakých! – a přitom byli
krejčími, sedláři, rolníky, dělníky, zřízenci u dráhy, lékaři. Čím více bude nadšených
videoamatérů, tím lépe pro rozvoj kinematografie. Mladý filmař potřebuje ke svému vývoji
především neustálé a pozorné vedení. Být učitelem, mentorem, navíc v oblasti umění a
22

Z některých uskutečněných výstav lze jmenovat Mirošov u Plzně: 2007 – Jinak neznamená špatně; 2008 –
Chtělo to čas; 2009 – Rozlety s rozhledem; 2010 – Technika kolem nás; 2011 – Viděno objektivem digitálního
fotoaparátu; 2012 – Chaos a řád; 2013 – Linie, lajny, linky; 2014 – Kouzlo okamžiku; V roce 2010 jsme zavedli
v rámci výstav i soutěž o TOP FOTO, kdy anonymně hlasují návštěvníci o nejlepší fotografický snímek, který
plně odpovídá danému zaměření výstavy. (Odevzdaných hlasovacích lístků bývá kolem sta i více). Podrobněji
www.videoculture.cz.
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morálky znamená odedávna být autoritou především v přístupu k problémům, nikoli jen
v jejich konkrétním řešení.“23
S tímto názorem nelze než souhlasit. Domníváme se, že „umělcem“ v tomto pojetí
může být kdokoliv, kdo chce rozvíjet svou kreativitu a tím svou osobnost, tudíž i studenti
„Večernice“. V případě vytváření kreativních (video)filmů, lze Jasného přístup aplikovat jak
na fázi vzniku (video)filmu, fotografie, dále na následné dívání se na již vytvořený
(video)film při prezentaci divákům (spolužákům, učitelům, rodičům, opatrovníkům), či při
rozborech shlédnutého. Zpětnou vazbou se lze poučit z chyb, fixovat srozumitelné obrazy,
vizuálně zpracované. A následně pak vytvořit nový videofilm v lepší, srozumitelnější podobě
s ohledem na diváka. Dá se říci, že jde o hledání jakéhosi společného jmenovatele, kterému
všichni rozumějí a znají odpověď s ohledem k záměrům autorů. Zde by měl pedagog-režisér
autora (případně) autory ve skupině provést a vyvést ho (případně je) také z individuálních
stereotypů, často formovaných masovými médii, jejich blízkým okolím, osobními znalostmi,
představami. Naše zkušenosti z různých amatérských filmových festivalů ukazují, že
„společný jmenovatel“ – autorská představa, její vizuální zpracování je právě „nejbolavějším“
místem střetu autorů s divákem (případně s porotou) a jejich vizuálními představami, tj.
celkovým vyzněním, pochopením autorského záměru. Výslednému videofilmu může být
vytýkána technická nekvalita, což u popisované skupiny není tak důležité, ale snímku nesmí
chybět logická linka, ukrývající se často za změtí symbolů, vizuálních obrazů, frustrující
hudby, nesrozumitelných dialogů, apod. Někteří tvůrci se samozřejmě brání, neboť právě ten
svůj videofilm tvořili spousty hodin. Nedorozumění s divákem, (případně s porotou) je
přirozený průvodní znak poznávání a překonání tohoto neporozumění pak důležitá etapa
v konstrukci mediálních dovedností. J. J. to shrnul slovy: “Příště musíme celý film udělat
kratší, už mne to chození po dlouhé chodbě nudilo, ani se jim nedivím.“24
Někteří mediální pedagogové se snaží předejít „nevynuceným“ chybám, proto úkol
zadávají přesně, vč. námětu, délky záběrů, exteriérů, atd. Naše zkušenost nám však potvrzuje,
že tvůrcům musí být ponechán dostatečně velký prostor pro osobité vyjádření, v němž se cítí
svobodni ve svém tvůrčím projevu a pedagog - režisér vede tím, že pouze „nastavuje
mantinely“ mezi myšlenkou – symbolem, vizuálním obrazem, denním světlem, reálným
časem. A také pomáhá sledovat natáčecí plán, který je pro každý videofilm jiný. Jde o
23

JASNÝ, V.: Život a film. Praha: NFA, 1999, s. 231-240.

24

videofilm Návraty: doba vzniku 2006. Lze zhlédnout na www.videoculture.cz, sekce filmy ke zhlédnutí.
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společné dílo celé skupiny. Pokyny pedagoga - režiséra je však nutno se řídit v natáčecím
plánu, kdy jednotliví herci, kameraman, zvukař, klapka jeho přítomnost plně respektují.
Obdobný postup platí i pro postprodukci. Jde o střihový plán neboli střihový storyboard,
včetně zvukové – hudba, ruchy a dialogové stopy. Střihový plán vzniká až po prohlédnutí
všech natočených záběrů a často se liší od natáčecího plánu, zejména u tvorby snímání scén,
délky kamerových záběrů, hereckých výkonů, prostě podle skutečných situací vzniklých při
natáčení. Dochází k jistému paradoxu mezi tvůrčí svobodou, kde se může jedinec sám
rozhodovat, a oporou ze strany zkušeného pedagoga. Tento paradox byl zaznamenán na jedné
vernisáži, kdy jistý sociální pracovník k výsledkům práce „Večernice“ poznamenal: „Vy se
máte, já to z nich nedostanu, příště jim to předepíši“ (2008). Jde vlastně o princip „minimální
pomoci“, kdy pedagog - režisér vytváří prostor pro samostatnou činnost jedinci, skupině, tedy
tvůrcům, které dobře zná. Tato minimální pomoc se velmi osvědčila i při práci
s videokamerou a fotoaparátem natolik, že mohl být natočen obrazový materiál s autentickou
výpovědní hodnotou bez manipulativních mediálních prvků. V průběhu let se ukázalo, že je
přímo nutné, aby během natáčení jednoho videofilmu pracoval s kamerou pouze jeden tvůrce,
případně pracoval pod dohledem zkušenějšího kameramana ze skupiny. Předejde se tak stresu
ze zodpovědnosti nad svěřeným úkolem a naopak se dostaví emocionálně silný zážitek
z vlastní tvůrčí práce. Totéž platilo i pro taneční výkony jednotlivců, kdy choreografie byla
svěřena zdatnějšímu tanečníkovi, který je členem skupiny a má její důvěru.25

Metody vedoucí ke vzniku (video)filmu pro osoby s mentálním postižením

25

Viz videofilm Ve víru tance.www.videoculture.cz, sekce filmy ke zhlédnutí.
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Obr. 5.: I. Šefr: Bez názvu (1994)26

Obr. 6: Fotografie J. J. „Večernice“ (2004)

V úvodu práce s fotografií je nutné se ptát. Co je na snímku zobrazeno, co jste chtěl vyjádřit?
Jedná se o celek, detail, obraz krajiny, domů, skupiny, jedince? Následně pak lze vyčíst, co je
zde nehmatatelného. V prvním případě člověk bez hlavy – anonymita v betonu města, ztráta
životní jistoty, smutek, beznaděj, v druhém případě pak západ slunce na periferii města (asi
Prahy), končící den ve spojení s podzimem, atd. Tímto způsobem práce s digitální fotografií
vizuálně rozvíjí možné téma budoucího filmu, otázkami se lze dobrat k „ideální stopě“ tématu
a jednotlivých scén, ale také rozvíjí „sama sebe“. Tato metoda „tázání se“, je vlastním
základem tvůrčího procesu osob s mentálním postižením. Postup, který byl používán od
prvních fází vzniku námětů, scénářů pro budoucí videofilmy při mezinárodní spolupráci
v létech 1997-2000

27

vycházel z historické tradice antické rétoriky, nauky o hledání. Topika,

(řec. topos = místo, lokalita, stanovisko, výrok, myšlenkové schéma, šablona) se v našem
případě opíraly o cílené hledání argumentů, které korespondovaly s daným témtem. Tato
topika umožňovala strukturovat téma řeči tak, že nalezené argumenty byly shrnuty pod
nadřazené pojmy (loci) do dvou tříd.

28.

a) loci a re: příčina, místo, čas, způsob, možnost, definice, podobnost, srovnání,
podřízení, okolnosti.
b) loci a persona: původ, národnost, pohlaví, výchova a vzdělání, uzpůsobení těla, osud,
sociální postavení, povolání, sklony, dosavadní příběh, jméno.
„Loci a re“ – byly chápány v kontextu otázek: „proč“, „kde“, „kdy“, „jak“, „jakými
prostředky.“ „Loci a persona“ - byly chápány - v kontextu otázek: „kdo“, „s kým“, „pro
koho, „jak“ Pojmy uvedené pod a) a b) byly pak body pro argumenty, ne argumenty samotné.
Proto se jednalo spíše o struktury, případně svazky idejí, které byly zaplňovány obsahy
k danému tématu, následně pak audiovizuálně uchopeny. Tato fáze přípravy videofilmu,
vyžadovala od autorů vypořádání se s audiovizuální argumentací a musela dostát i určité
rétorice obrazu.29 V našem případě šlo o vytvoření minima filmové řeči prostřednictvím právě
26

RIŠLINKOVÁ, H. - LENDLOVÁ, L. - PROSPĚCH, T.: Česká a slovenská fotografie osmdesátých a devadesátých let 20.
století. Olomouc: Muzeum umění, 2002, s. 103.
27

Idem str.7, Pozn 12

28

BREMERICH-VOS, A.: Populäre rhetorische Ratgeber. Niemeyer: 1991, s. 78. Cit.: metaforu na pozadí
antické rétoriky: “Cicero kdysi přirovnal řečníka k hledači zlata.“
29

BARTHES, R.: Der entgegenkommende und der stumpfe Sinn. Frankfurt am Main: 1990, s.: 44
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zmiňované digitální fotografie a vysvětlení funkce jednotlivých záběrů. Na základě použité
topiky bylo pracováno nejprve s asociacemi v pojmové rovině, které byly v druhé fázi (např.
brainstorming) konkretizovány pro rovinu obrazovou a následně pak vizuálně vystavěny.
V praxi v rámci celoživotního vzdělávání osob s mentálním postižením se velmi osvědčilo
zaměření na vůdčí ideje topiky, které byly postupně otázkami pedagogem-režisérem podle
tématu budoucího videofilmu, zadávány studentům v rámci strukturující diskuse. Výsledky
byly i snímány, kresleny.
Konkrétní ukázka postupu viz následující tabulka.
Topos a otázka
definice
Co je pro autory svoboda?
podobnost
Co jde ve směru svobody,
ale sama svoboda to není?
opak

Asociace na pojmové
rovině

Asociace na obrazové
rovině

být volný jako pták, toulat
se, společně zpívat,
zamilovat se

orel, staré vozy, oheň,
západ slunce

původní, lidové písně
s názvem: „Žehnej bůh“,
Dádo, Dádo (čardáš), řád,
respekt

kostel, hudební nástroj,
vlak, koleje

vězení, město, učení, škola

mříže, zámky, okna, která
se nikam nedívají

radost, spokojenost, smích,
společný tanec u ohně,
vyprávění příběhů

příroda-koruny stromů,
spojené ruce, detailní tváře

Co je opakem svobody?
(účinky/efekty)
Jaký (emocionální) zážitek
má svoboda?

Tabulka 1: „Tázání se“ ve filmu Romano suno

Obr. 7.: Značně zkrácený storyboard k filmu Romano suno, zapojení fotografie
Přehled ukazuje, jak byl na základě vodicích otázek navržen námět po vymezení v pojmové
rovině, např.: prací s básnickou vizualizací, konkrétně lidová píseň – Žehnej bůh“, následně
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pak storyboard v obrazové rovině, případně jako osnova střihového plánu se zachováním
asociativní montáže. Na videofilmu Romano suno / Romský sen kooperovala „Večernice“ se
Základní školou Havlíčkovo náměstí v Praze 3.30

Při práci s tvůrci, kteří jsou mentálně postiženi, bylo nutno tuto metodu „tázání se“
propojovat s vyprávěním různých pohádkových příběhů, promítáním klasických filmů, čtením
básní. Ukázalo se totiž, že autoři “Večernice“ obdivují pohádky a tudíž filmy, vycházející
z jejich dílny jsou často narativní příběhy na pohádkové bázi. Proto se z praktického hlediska
v průběhu tvůrčího procesu před natáčením (např.: námět, textový scénář, storyboard)
postupovalo podle stavby klasického dramatu, která je v dnešním jak divadelním, tak i
filmovém světě stále aktuální. Jsou to expozice: úvod do vyprávění, představení a
charakteristika účastníků hry, děje; kolize: náznak střetnutí jednajících postav; krize:
vyvrcholení konfliktu; peripetie: nová možnost rozvinutí děje; katastrofa: řešení konfliktu,
vyústění, vítězství či prohra; katarze: závěr střetnutí bez dalšího dějového pokračování. U
videofilmů s jiným žánrovým zaměřením: klipů, experimentálních filmů lze postupovat i
jinak.

Příklad z praxe: videofilm Dobro a zlo
První etapa – pro první tematické asociace u (video)filmu Dobro a zlo se volil hlavní
rámec s tématem „protiklady se přitahují.“ Tento přístup byl záměrně zadán natolik obecně,
aby skupině poskytl pouhý podnět, aniž by prvoplánově formuloval tematický směr, který by
měla následovat. Proto se během rozvíjení asociací souvisejících s tématem vyskytovaly i
následující myšlenky: léto a zima, smutný a šťastný, malý a vysoký, chytrý a hloupý, válka a
mír, zdraví a nemoc, bohatství a chudoba, zlobivý a hodný, život (být šťastný, užívat si
života), škola a domov, dědeček a babička, vězení a volnost, trest a náprava, vězení a tma,
volnost a světlo, pomoc a naděje, bílá a černá. Během následujících diskusí pak skupina
volila pro svůj záměr – zlo (střelba na člověka, ostnatý drát, smuteční vrba), dobro (náprava
tohoto činu – prací, trestem ve vězení), apod. Za dominantní rekvizitu byla označena dětská

30

Instituce se specializuje na integraci romské menšiny do běžného školního prostředí. Film je uložen v archivu
občanského sdružení AČV MEDIALOG a Základní školy, Havlíčkovo nám.300, Praha 3.
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hračka (černá pistole s pastilkovými náboji), kterou přinesl jeden ze členů skupiny na další
seminář.

ZLO

ZLO/VĚZENÍ

SMUTEK/SMRT

DOBRO a ZLO

DVĚ CESTY

Obr.: 8. Ukázka zapojení fotografie v obrazové rovině
Druhá etapa – jak, co natočit, lokace, herecké role: v následujících kamerových
cvičeních v prostorách školy a jejím blízkém okolí, měla skupina příležitost procvičit si již
dříve naučené předpoklady nutné pro vznik skutečného (video)filmu jako je klid při práci,
rozvaha při přemisťování kamery, správný výběr scén hodících se k tématu, význam celku,
detailu. Právě mimo budovu a zázemí klubu se ukázalo, že „voda teče rychleji, než stíhám
točit“, „racci létají rychleji, než zvedám kameru“. Takže ten, kdo bude za kamerou, musí
prokazovat rychlejší, pohotovější reakce, než je jeho běžná profesní, často stereotypní činnost.
D. B. prohlásil: “Já nebudu kameraman – nestíhám, ale M. K. to stíhá, budu hercem a zahraji
si vězně“. Toto konstatování je pro možnosti rozvoje dovedností ve skupině velmi důležité.
Jde o konkrétní příklad, kdy si skupina sama rozdělila role. Sami její členové rozhodli jak
strukturovat činnost skupiny. Jednotlivci pochopili, že se nejedná o spontánní sbírání záběrů,
ale o opravdový (video)film, při kterém je nutno se držet pracovních postupů, práci rozdělit a
také dobře zahrát. Rozpoznali tak logické a myšlenkové souvislosti v podobě sice
jednoduchých textových hesel, obrazové symboliky, ale zároveň si uvědomili zodpovědnost
jeden za druhého. Dále řešili první technické problémy (rozostřené a krátké záběry, prudké
zoomy, osvětlení, vzdálenosti kamery od herců, zacházení s mikrofonem, apod.), několikrát
konstatovali, že by se kvalita záběrů zvýšila, pokud by použili stativ a zcela omezili mluvené
slovo. Případné ruchy - vrzání, kroky, bouchání, houkání by přidali až při postprodukci.
Nakonec se celá skupina rozhodla, že vše se bude natáčet dvěma kamerami na stativech –
jedna na celky a druhá na detaily na méně frekventovaném místě někde v klidu, kde bude
možno scény a záběry opakovat, přetáčet, zároveň nebudou slyšet ruchy z ulice. Po dohodě
s majitelem vybraného objektu se za lokaci vybrala půda a sklep činžovního domu. Jako zcela
zásadní se jevil návrh interiéru vězení (sklepení, mříže, pryčna, vězeňský oblek a půdy (stará
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skříň, prach, cennosti v truhle). Stejně tak důležitý byl i exteriér (dlouhá ulice bez aut s řadou
domů, hradby). Klíč k obsazení rolí byl velmi jednoduchý. Podle scénáře se všichni v rámci
pravidelných cvičení učili hrané role beze slov, tj. vyjadřovali se pouze řečí těla. Pak
následovaly kamerové zkoušky, kterých se zúčastnili ti, co chtěli vůbec před kamerou hrát.
Následně pak podle zvládnuté role byl všemi vybrán konkrétní herec, herečka: policista,
zloděj, anděl, spoluvězeň. Celkem bylo natočeno pět hodin „surového“ materiálu.
Třetí etapa – montáž, postprodukce, střih se uskutečňuje podle dramaturgických
hledisek. Jde o systematickou a organizovanou práci, která je stejně důležitá jako vlastní
natáčení a doporučuje se vytvářet střihový storyboard. Diskuse nad postprodukcí začala po
zhlédnutí natočeného pracovního materiálu. Promítání dalo podnět k precizování tvorby
střihového storyboardu. Do jeho tvorby vstupovaly dvě roviny úvah: A) Tvůrci byli
spokojeni, že se vizuálně objevuje téma, které se při natáčení podařilo sladit s jejich
původním záměrem: zloděj - zlo, trest – vězení, dobro – náprava, jeho formální strukturou a
znají ho. B) Diskuse se stáčela k vyústění připravovaného filmu, přičemž se hledalo řešení,
zda zvítězí dobro či zlo (ve výsledku zůstal konec otevřený). Z hlediska pedagogického má
postprodukce ještě zásadní význam, který spočívá v tom, že skupina kooperuje jako celek,
komentuje jednotlivé herecké výkony, neztrácí tak motivaci v pokračování v této činnosti,
která je při tvorbě kreativního videofilmu z hlediska koncentrace jednou z nejnáročnějších.
Osvědčilo se opakovaně vracet k těm natočeným hereckým situacím, které byly skupinou
hodnoceny jako „humorné“.31 Vzhledem k dostatečnému množství času (tři měsíce)
vymezenému na střih, se vyzkoušelo mnoho různých postprodukčních alternativ – změna
barvy scény, přidání efektů, vracení scén již dříve vyřazených. Dalším důležitým
postprodukčním aspektem byla jasná struktura příběhu, která dovolila logicky navazovat
jednotlivé vizuální motivy, natočené filmové sekvence i v případě přerušené práce. Neméně
důležitým poznatkem při postprodukčním procesu byla i role hudby ve zvukové stopě, která
„dokreslovala“ vizuální logickou linii a přispívala tak k jejímu lepšímu porozumění vzhledem
k divákovi.

31

Zejména zlodějské scény s punčochou, příchod policie na půdu, zatýkání zloděje. Na okraj lze podotknout, že
skutečně humorná situace při natáčení nastala, když „zloděj“ v punčochové masce zapomněl, že je již mimo
záběr kamery a ponořen do role běžel podél domu dále. Náhodný kolemjdoucí, který neměl tušení, co se děje,
zavolal Městskou policii. Byl to výrazně stmelující zážitek.
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Shrnující zkušenosti z filmové práce – pro tento typ tvorby se prokázalo, že bylo
výhodnější při natáčení pracovat několik dní v kuse, v našem případě celý víkend. Taková
možnost skupině pomohla prožít tvůrčí proces v jeho celistvosti, s plným nasazením, za podmínky
naprosté připravenosti v linii vizualizace, záběrů kamery, nacvičení rolí a to před nástupem na
příslušné lokace a „ostré“ natáčení. Proto se stalo pravidlem jezdit do míst natáčení několikrát před
vlastní akcí. Velmi přínosné bylo i fotografování míst z různých pohledových úhlů, vytipování
trajektorií pohybu herců na scéně, sledování výšky slunce v průběhu dne, odpadla tak při natáčení
práce s přídavnými světly. Zcela nezbytné však bylo vytvoření natáčecího a střihového plánu.

Závěr
Tvorba kreativního videofilmu a digitální fotografie v rámci celoživotního vzdělávání osob
s mentálním postižením je prostředek s výrazným potenciálem. Na pozadí kreativní činnosti
jednotlivce, skupiny – kde je pedagog-režisér garantem metody a videofilm, digitální
fotografie nejsou pouhými záznamy, dochází k propojení světa digitálních technologií a
umění. Toto spojité prostředí má také velký pedagogický dosah, neboť nabízí i osobám
s mentálním postižením možnost tvořivě se projevovat a osobnostně rozvíjet. Tak se tito lidé
mohou stát skutečnými herci, kameramany, fotografy, režiséry, umělci, které bude přijímat,
respektovat i divácká veřejnost.32
Tvůrčí skupina Večernice ve své mnohaleté činnosti natočila desítku filmů, získala devět
ocenění v prostředí amatérských filmařů v České republice. V digitální fotografii se začíná
prosazovat i na mezinárodní úrovni.33.
Ing. Jana Hnilicová
Pedagožka, předsedkyně sdružení Asociace české videokultury MEDIALOG,
Spoluzakladatelka sdružení Asociace pro mediální pedagogiku
Kontakt: janahnilic@videoculture.cz

32

Konkrétně tak bude naplňován zákon č. 561/2004 (školský zákon) i ve svém § 2 pro všechny bez rozdílu.

33

V době vzniku tohoto článku – se na fotografické výstavě pod názvem Interkulturelle Begegnungen, Galerie

Kandinsky-Vídeň 2014, umístila i fotografie Budha mezi kořeny, Thajsko, 2013. Autorka M. K. je studentkou
celoživotního vzdělávání od doby vzniku skupiny. Tuto fotografii lze vidět na.www.videoculture.cz/fotogalerie
2014. (Čtrnáctičlenná mezinárodní porota vybrala z 200 přijatých digitálních fotografií 36).
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