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1. Úvod 

 
Česká hudobná scéna, ktorá v deväťdesiatych rokoch minulého storočia zažívala obrovský 
nárast počtu hudobných zoskupení amatérskeho a poloprofesionálneho charakteru, sa 
v dnešných dňoch ocitá často už len v spomienkach bývalých účastníkov obdobia známeho 
ako „brnenská scéna”. Literárnych textov venujúcich sa tomuto úspešnému obdobiu 
brnenských kapiel je málo a audiovizuálnych diel mapujúcich dianie tej doby ešte menej. 
Snahou autora tejto bakalárskej práce je vizuálne zachytiť dohľadateľné zbytky odkazujúce 
k tzv. „brnenskej scéne” prostredníctvom stále pretrvávajúceho pôsobenia kapely 
Swordfishtrombones, ktorá v deväťdesiatych rokoch ako jedna z mnohých začínala a dodnes 
v Brne hrá a tvorí. 
 Cieľom tejto bakalárskej práce je zhotovenie audiovizuálneho diela, video dokumentu, 
ktorý mapuje pôsobenie kapely Swordfishtrombones na hudobnej scéne od jej vzniku až po 
súčasnosť. Cez jednotlivé kapitoly dokument odhaľuje pozadie formovania hudobného štýlu 
kapely a hľadania vlastného publika či samotného významu, ktorý ma hudba pre členov 
kapely v ich živote. Čiastočne načiera do prostredia českého hudobného priemyslu v zmysle 
produkcie CD nosičov a ich distribúcie. Jedným z cieľov dokumentu je vyvolať v divákovi 
otázky týkajúce sa vkusu a pripravenosti domáceho (čítaj českého) publika na hudobnú 
produkciu pripomínajúcu skôr kapely na západ od hraníc a dôvodov malej odozvy publika na 
hudobnú produkciu tohto typu. Dokument Swordfishtrombones „AT WAR” sa pokúša skrz 
vyjadrenia členov kapely Swordfishtrombones a ich priateľov, ľudí spriaznených s ich 
tvorbou, zobraziť dopady neúspechu na jednotlivých členov ako aj na celú kapelu a načrtnúť 
dôsledky, ktoré z týchto dopadov vyplývajú, prípadne pre kapelu vyplynú, v blízkej 
budúcnosti. 
 Video dokument nemá za cieľ moralizovať ani nijako manipulovať s informáciami, 
ktoré v ňom zaznejú. Snahou autora je dosiahnutie čo najvyššej miery autenticity 
a vyváženosti. S týmto cieľom boli pri jeho produkcii zvolené výrazové prostriedky 
potláčajúce prítomnosť rozprávača - autora a situujúce diváka do role kino voyeura v centre 
tzv. point-of-view.  
 Textová časť bakalárskej práce si nekladie za cieľ komplexné zmapovanie 
produkčných a posprodukčných postupov, ktoré sa ponúkajú pri audiovizuálnej tvorbe, snaží 
sa selektovať využiteľné prostriedky, ktoré následne aplikuje v praxi. Je úzko spätá 
s praktickou časťou, t.j. video dokumentom. Časti nie sú vzájomne zastupiteľné a preto text 
nie je možné považovať za úplný bez diváckej skúsenosti s dokumentom1. 
 Hudobný video dokument je zacielený na publikum televízne a s výberom cieľovej 
skupiny súvisí i výber formátu, ktorý bol pri jeho výrobe zvolený2. Jedným z mnohých 
inšpiračných zdrojov je televízny dokument Ahoj, jsem Radek...

 3 v produkcii ostravského 
štúdia Českej televízie o kapele Buty, ktorého vzhliadnutie predchádzalo výrobe vlastného 
dokumentu približne rok pred jeho natáčaním. Snahou autora nebolo napodobňovanie, či 
priame kopírovanie uvedeného dokumentu. Z tohto dôvodu nedošlo ani k jeho analýze, 

                                                             
1 viď. príloha video dokument Swordfishtrombones „AT WAR” 
2 podrobnosti k použitému formátu viď. nasledujúce kapitoly 
3 dokument dostupný on-line v archíve ČT http://www.ceskatelevize.cz/program/40723410019.html 
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v snahe udržať si odstup a eliminovať riziko podvedomého či vedomého využitia výrazových 
prostriedkov či postupov v ňom použitých a taktiež nedošlo k jeho opätovnému vzhliadnutiu z 
tých istých dôvodov. Hlavný vplyv dokumentu Ahoj, jsem Radek... možno badať v užití 
členenia dokumentu na kapitoly. Akékoľvek ďalšie podobnosti s menovaným dokumentom sú 
čisto náhodné a nezámerné a možno ich pripísať viac podobnosti tém a zhodností prvkov 
televízneho vyjadrovania.  
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2 Teoretická časť 

 

2.1 Definícia pojmov 

Tvorba audiovizuálneho diela svojou komplexnosťou a náročnosťou vyžaduje znalosť aspoň 
základných teoretických princípov a definícií kamerovej, režijnej či strihovej skladby. 
Nakoľko sa jedná o hudobný dokument, o ktorom táto práca pojednáva, analógia medzi 
komponovaním audiovizuálneho diela a diela hudobného sa núka ako výstižná. Ak tón je 
základom hudobnej tvorby, melódia umným spojením tónov a pieseň hotovým dielom, potom 
analogicky základnou jednotkou filmovej tvorby je záber, melódiou je strih4 a strihová 
skladba5 hotovou symfóniou. Teoretické ukotvenie sa preto bude zameriavať predovšetkým 
na postprodukčnú fázu výroby s ťažiskom v strihovej skladbe ako činnosti, ktorá dáva 
vzniknúť výslednému tvaru audiovizuálneho produktu. Ostatným fázam bude venovaný 
kratší, no taktiež vyčerpávajúci výklad.  

Teoretická časť textu si nekladie za cieľ komplexný výpočet všetkých definícií 
a charakteristík, možných postupov či metód, ktoré má autor - tvorca audiovizuálneho obsahu 
k dispozícií. Skôr sa snaží poukázať na nutnosť ich výberu v prípravnej fáze a je len zhrnutím 
teoretických východísk, s ktorými autor prakticky pracoval a podrobne ich rozoberá v kapitole 
venujúcej sa reflexii praktickej časti bakalárskej práce. Cieľom je zorientovať diváka na poli 
vizuálnej či audiálnej tvorby a presunúť ťažisko práce na podrobný popis autorovho 
workflow6, ktorému sa venuje málo teoretických textov.  
 

2.1.1 Hudobný dokument 

Textová časť tejto bakalárskej práce operuje s pojmom dokument, video dokument, či 
dokumentárne audiovizuálne dielo. Pre priblíženie významu slova dokument7, sa opierame 
o chápanie pojmu tak, ako ho definuje Praktická encyklopedie žurnalistiky. „[V]šechny druhy 
a žánry [...] založené na principu dokumentárního zobrazování skutečnosti metodou přímé 
a konkrétní svědecké výpovědi v podobě autentického, průkazného a faktografiky co 
nejplnohodnotnějšího obrazu a zvuku.“8 Ďalej pracujeme s pojmom dokument s prívlastkom 
hudobný, ktorý referuje k frekventovanému výskytu piesní ako aj samotných aktérov, hráčov 
na hudobné nástroje, v dokumente.  
 

 
                                                             
4 „Název střih [...] poukazuje jen k zcela mechanické a dílčí činnosti toho, kdo skladbu provádí; k tomu, že 
střihač zkracuje či očišťuje natočené záběry, aby je mohl slepit.” (Kučera, 2002: 15) 
5 „Nejvíc vyhovující by byla označení filmová nebo televizní skladba.” (Kučera, 2002: 15) 
6 Zaužívaný názov prevzatý z angličtiny v preklade znamená plynutie práce, pracovný postup, v zmysle spôsobu 
uvažovania nad prácou a pracovnými technikami a ich selektívneho výberu za cieľom dosiahnutia čo najvyššej 
efektivity pri čo najmenšom úsilí. Workflow nepochybne spadá do kategórie informácií, ktoré autori neradi 
predzrádzajú, nakoľko sa často jedná o celú technológiu výroby, označovanú ako "know-how" (v tomto prípade 
myslené ako autorská jedinečnosť, um či talent, prenesená do praxe). 
7 „lat. documentum = naučení, příklad, doklad, osvědčení, důkaz, svědectví” (Osvaldová et al., 2002: 49) 
8 Osvaldová et al., 2002: 49. 
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2.1.2 Výrobné fázy 

V audiovizuálnej tvorbe sa pre rozdelenie výrobného procesu na menšie celky podľa ich 
pracovného obsahu využíva delenie do troch fáz: preprodukčná, produkčná a postprodukčná. 
Preprodukčnou fázou sa rozumie literárna, textová príprava výroby, organizačná zložka a 
všetko čo predchádza spusteniu kamery po prvý krát. „Proces dramaturgické tvorby vrcholí v 
literárním scénáři, který, je-li dobře napsán, opravdu působí jako ucelené samostatné dílo [...] 
vyvolává rovněž [...] touhu po filmové nebo televizní realizaci. Vyvolává tedy pocit 
neúplnosti, nedokončenosti.”9 Do produkčnej fázy spadá samotný proces zberu materiálu 
audiovizuálneho charakteru. „Natáčení je opět analytický postup. Vznikne z něj množství 
jednotlivých nesouvislých záběrů.”10 V tretej, záverečnej fáze, dochádza k selekcii materiálu a 
k vzniku výsledného produktu, v tomto prípade video dokumentu.11  
 
 

2.1.3 Storyboard 

Pre prehľadnosť a jednoduchšiu manipuláciu so scenárom sa často v produkčnej fáze výroby 
siaha po tvorbe storyboardu. Jedná sa o „sériu nákresov komixového typu jednotlivých scén 
záberov, obsahujúci poznámky ohľadne kostýmov, svietenia, práce kamery a i.”12 O 
rozdieloch vo využití storyboardu v hranej a dokumentárnej tvorbe i o aplikácií metódy 
vytvárania obrazových rozkresov pre dokument o kapele Swordfishtrombones pojednáva 
kapitola venujúca sa fázam výroby tohto diela v reflexii praktickej časti práce. 
 

2.1.4 Scenár dokumentárneho filmu 

Zatiaľ čo „[...] kořeny většiny hraných filmů jsou ryze literární”13, scenáristická príprava 
filmu dokumentárneho vyžaduje iný typ preprodukčnej prípravy. „U filmu dokumentárního 
[...] mělo by být samozřejmým předpokladem, že autor zná dané téma co nejlépe, má na něj 
svůj osobitý názor, v optimálním - byť řídkém - případě k němu cítí i emocionální vztah.”14 
Dokumentárny film vo svojej produkčnej fáze, na základe vyššie uvedeného, nepracuje 
s železným scenárom15, ale s tým čo Valušiak nazýva „autorova koncepce”16. Za scenár 
dokumentárneho filmu možno považovať rovnako tak režisérove otázky, ako aj poznámky či 
iné materiály vopred nachystané za cieľom zjednodušiť prácu v produkčnej a postprodukčnej 
fáze výroby.  
 

                                                             
9 Kučera, 2002: 19. 
10 Kučera, 2002: 19. 
11 Bordwell - Thompson, 2001: 14-28. 
12 „[A] series of comic-strip-like sketches of the shots in each scene, including notations about costume, lighting, 
camera work, and other matters.” (Bordwell - Thompson, 2001: 20) 
13 Valušiak 2005: 128. 
14 Valušiak 2005: 128. 
15 termín „železný scenár” sa viaže so sovietskou filmovou produkciou zo začiatku dvadsiateho storočia, ktorá 
nepripúšťala improvizáciu a striktne sa držala literárneho prípadne technického scenára 
16 Valušiak, 2005: 128. 
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2.1.5 Strih, strihová skladba, montáž 

S použitím terminológie popisujúcej jednu zo zložiek postprodukčnej fázy výroby 
audiovizuálneho diela narážame na prekážku v podobe definície a užitia výrazov „strih” 
a „strihač”. Valušiak strihača chápe ako „[...] režisérova partnera, který [...] příchází s novým, 
svěžím pohledem. Jeho hlavním úkolem je [...] zkorigovat nedostatky a možnosti skladby 
natočeného materiálu. [...] Dát dílu "výsledný design", tedy správné tempo, rytmus a celkovou 
závěrečnou obrazovou i zvukovou formu”17 a Kučera túto charakteristiku dopĺňa: „Toho, kdo 
tuto skladbu provádí nazýváme stále střihačem v naději, že slovo získá postupně přenesený 
význam, takže bude označovat toho, kdo provádí skladbu navazováním a přerušováním 
záběrů a že v něm odumře elementární význam, připomínající člověka, který pracuje 
především s nůžkami.”18 Podobné nejasnosti, či zavádzajúce chápanie spája aj výraz 
vystihujúci strihačovu činnosť. „V USA se pro sestavování záběrů filmu používá slovo 
"střih", zatímco v Evropě to je "montáž". Americké slovo naznačuje proces zkracování, při 
němž je odstraněn nežádoucí materiál. [...] Ale "montáž" naznačuje proces budování, tvoření 
ze suroviny.”19 
 Selekcia materiálu ani tvorba diela preprodukčnou a produkčnou fázou nekončí. 
Strihová skladba je prvým momentom overenia funkčnosti vybraných techník a postupov 
zvolených pri realizácií. „Při střihové skladbě dochází k prudkému střetnutí ideálu a matérie, 
stavu neurčitých možností, v nichž se může natáčený materiál realizovat, s jednou jedinou 
neměnnou trvalou realizací.”20 Úlohou strihača, ako vyplýva z uvedeného, nie je len 
chronologicky spojiť scény podľa bodového scenára, ale vniesť vlastný pohľad, nezaujatý 
predchádzajúcimi fázami, do tvorivého procesu, počas ktorého musí dbať tak na technické, 
dramaturgické ako aj estetické aspekty strihu. Strihač je osobou, ktorá dáva filmu/ dokumentu 
tak prvú ako aj finálnu podobu, preto je často možné považovať ho za spoluautora21, prípadne 
dramaturga celého diela. 
 

2.1.6 Neviditeľný strih 

Popis reflexie praktickej časti operuje s termínom „neviditeľný strih”, prebratým 
z terminológie hollywoodskeho filmu. „Zákony hollywoodské gramatiky trvají na tom, že 
nadbytečný mrvý čas bude uhlazen buď přestřižením na další prvek této scény [...] Prosté 
vystřižení nechtěné metráže z téhož záběru ze stejného úhlu není dovoleno. Účinek by podle 
hollywoodských pravidel byl rušivý.”22 Tieto pravidlá strihu sú v dokumente použité za 
účelom potlačenia prvkov rušivých pre divákovo „všívanie sa”23 do sledovania deja.  

                                                             
17 Valušiak, 2005: 67. 
18 Kučera, 2002: 15. 
19 Monaco, 2004: 213-214. 
20 Kučera, 2002: 21. 
21 „[S]třihač publicistických filmů je daleko více spoluautorem výsledného díla, než jeho kolega u filmu hraného, 
protože materiál, se kterým pracuje, mu zpravidla poskytuje více možností a variant.” (Valušiak, 2005: 137) 
22 Monaco, 2004: 214. 
23 Oudartov pojem „suture” (šev/všívanie), je prebratý z teórie hraného filmu a vyjadruje popretie prítomnosti 
štábu pri nátačaní, resp. inej než fiktívnej reality pred kamerou. „Všívananie” diváka je dosahované zmenou 
pozície kamery využitím strihovej kombinácie záber-protizáber, ktorým sa odhaľuje zvyšný priestor diegézy. 
Protizáber neprináša pohľad na kameramana a režiséra, ale pohľad na oproti stojacu postavu, s ktorou sa divák 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2.1.7 Kamera 

Význam slova kamera odkazuje k samotnému prístroju schopnému zaznamenávať realitu na 
svetlocitlivý materiál. V prenesenom význame zahŕňa profesiu človeka ovládajúceho tento 
prístroj a zároveň všetky formálne, výrazové a technické parametre, ktoré sú pre obrazovú 
zložku konkrétneho diela využité. Nejedná sa len o mechanické operovanie s prístrojom 
a technickú kvalitu výstupu, ale i o pridanú vizuálnu hodnotu, ktorú možno dosiahnuť 
dodržiavaním estetických či špecificky filmových zásad akou je kompozícia24. Ako príklad 
uveďme pravidlo vizuálnej podobnosti: „[P]ro návaznost záběrů je nepríjemné, jestliže se 
jejich náplň změní jen nepatrně.” Porušovanie tohto pravidla „[...]komplikuje navazování 
záběrů a omezuje střihačovy možnosti.”25  
 Najzásadnejším výrazovým prostriedkom, ktorý má kameraman k dispozícií je šírka 
zorného poľa rámovania, tzv. veľkosť záberu. Pre bližšie pochopenie typov záberov a ich 
predpokladaného vplyvu na diváka uvádzame ich výpočet a krátku charakteristiku: 

 „[V]elký celek - orientace v prostředí, jednotlivý člověk, málo registrovatelný, 
ztrácí se v krajině. Zdůraznění atmosféry, masové scény. [...]  
 [C]elek - zachycuje přehledně celé místo akce, člověk je situován ve vzájemém 
vztahu k prostředí [...] podstatná je akce, nikoliv mimika. [...]  
 [P]olocelek - postava je ukázána celá, prostředí hraje vedlejší roli. [...]  
 [A]merický záběr (AP - americký plán) - postava je ukázána asi po kolena, 
prostředí vnímáme jen prostřednictvím její akce, jinak okrajově. [...]  
 [P]olodetail - poprsí postavy, tedy obtížná hra rukou, zřetelně zachycuje 
hercovu mimiku, prostředí zpravidla neostré, eliminované. [...]  
 [D]etail - většinu plátna zabírá obličej, markantní akcent na protagonistu, 
vyvolává blízký kontakt diváka s postavou zejména emočně. [...]  
 [V]elký detail - fragment postavy, který zpravidla v reálu nevnímáme či 
přehlížíme. Svou abstraktní výlučností působí jako výrazný akcent.”26 

 
Výpočet a charakteristiku záberov nemožno považovať za definitívnu a striktne sa jej 
pridržiavať. Ako Valušiak ďalej uvádza: „V urbanistickém dokumentu o charakteru sídla 
bude velkým celkem krajina s vesničkou v údolí, detailem např. arkýř nebo balkon. V pořadu 
o umění je velkým celkem část interiéru s barokním sekretářem či renesančním obrazem, 
velkým detailem kousek intarzie nebo tah štětcem.”27  
 
 

                                                                                                                                                                                              
stotožňuje a tým „všíva” do príbehu. (Hanáková, nedatované, dostupné online z 
http://cinepur.cz/article.php?article=48, stav k 20.5.2010) 
24 „[K]ompozice (lat. compositio = uspořádání, složení, sestavení) - záměrné uspořádání tematických a 
jazykových složek díla v celek, v němž majú jednotlivé prvky pevné místo [...] slouží k realizaci autorova 
záměru a k vyjádření smyslu i charakteru díla[.]” (Osvaldová - Halada et. al., 1999: 91) 
25 Valušiak, 2005: 53. 
26 Valušiak, 2005: 54. 
27 Valušiak, 2005: 54. 
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2.1.8 Réžia 

„Pro mne režijní práce znamená dovést látku do lepšího stavu, než v jakém ji člověk našel.”28 
Steven Soderbergh 

 
O nespochybniteľnej pozícií režiséra ako nositeľa myšlienky s výhradným postavením autora 
svedčí jeho účasť vo všetkých fázach produkcie, nad ktorými dohliada. O jeho úlohách bude 
reč v takmer každej stati popisu praktickej časti práce. Uveďme niektoré povinnosti uložené 
režisérovi ako ich chápe Baran: „Režisér režíruje ve scénickém prostředí herce i kameru. 
Využívá kinetických možností pohyblivého obrazu. Analyzuje děj na záběry a z nich skládá 
/časově, dějově a prostorově/ obrazy a scény, využívaje všech výrazových prostředků[.]”29 
Medzi režisérove výrazové prostriedky okrem iných radí dialóg, zvuk, hudbu či voľby 
spracovania materiálu „černobílý nebo barevný, tvrdý nebo měkký obraz atd.”30, skladbu 
strihu a vytváranie atmosféry deja pomocou výrazových prostriedkov obrazu. Inými slovami, 
režisér je súčasťou každej zložky produkčných fáz a zároveň prvým kritickým divákom 
hotového diela.  
 

2.1.9 Zvuková zložka 

Zvuková zložka hudobného dokumentu z jeho tematickej povahy tvorí veľkú časť obsahovej 
stránky, ako je zreteľné z výpočtu informačných rovín vo filme Christiana Metza: „Christian 
Metz ve filmu identifikuje pět rovin informací: (1) vizuální obraz, (2) tisk a jinou grafiku, 
(3) řeč, (4) hudbu a (5) hluk (zvukové efekty). Je zajímavé, že většina těchto kanálů je spíše 
sluchová než vizuální.”31 Swordfishtrombones „AT WAR” pracuje so všetkými menovanými 
zložkami a podrobnejšie sa im venuje autor v popise ich praktickej aplikácie ďalej v tomto 
texte.  
 Zvuková zložka pracuje s ďalšími teoretickými konceptmi. V prvom rade 
s terminológiou Karla Reisza, ktorý delí zvuk „[...] na "synchronní" a "asynchronní". 
Synchronní zvuk má svůj zdroj v okénku (střihač musí pracovat na jeho synchronizaci). 
Asynchronní zvuk přichází odjinud než z okénka”32. A ďalej s terminológiou Wina Sharplesa, 
deliaceho zvuk na dva póly: paralelný a kontrapunktný zvuk. „Paralelní zvuk je skutečný, 
synchronní a spojený s obrazem. Kontrapunktní zvuk je komentující, asynchronní a v 
protikladu nebo kontrapunktu k obrazu.”33  
 

2.1.10 Diegéza 

Diegetickým priestorom je nazývané všetko čo priamo súvisí s fiktívnym svetom vytvoreným 
v priestore, v ktorom sa príbeh odohráva. V dokumentárnom filme je tento pojem menej 

                                                             
28 Valušiak, 2005: 45. 
29 Baran, 1975: 10. 
30 Baran, 1975: 10. 
31 Monaco, 2004: 210. 
32 Monaco, 2004: 212. 
33 Monaco, 2004: 212. 
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signifikantný než vo filme hranom, každopádne sa v texte využíva pri popise rozdielnych 
pracovných postupov u oboch dramatických žánrov. Jedná sa o „svet filmového príbehu. 
Diegéza zahŕňa udalosti, ktoré predpokladáme, že sa stali a taktiež priestor nezobrazený na 
plátne.34 Do diegetického priestoru patria zvuky, ktorých zdroj je prítomný v obraze a nepatria 
doň napr. titulky, či komentár autora. 
 
 
 

                                                             
34 Bordwell - Thompson, 2001: 430. 
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3. Popis fenoménu - obsahu dokumentu 

 

3.1 Swordfishtrombones 

Swordfishtrombones je názov hudobného zoskupenia, ktoré vzniklo v polovici 
deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia. Začalo sa formovať ako stredoškolské zoskupenie 
hudobných nadšencov s autorskými ambíciami a pretransformovalo sa v poloprofesionálnu 
kapelu, ktorá začala koncom deväťdesiatych rokov vydávať vlastné albumy a koncertovať na 
domácej i zahraničnej scéne. Dôvod prečo Swordfishtrombones spadá do kategórie 
poloprofesionálnych a nie profesionálnych kapiel zhrnul Dušan Neuwerth, hudobný 
producent v osobnom rozhovore: "Kdo je profesionál? Ten kdo se tím živí nebo ten kdo 
zahraje nejvíc sol na kytaru, nebo nejrychlejší solo? Profesionál je tak jak se to bere 
v olympijském hnutí, ve sportu. Ten, kdo se tím živí. A to oni nejsou."35  
 Názov kapela nesie po albume z roku 1983, ktorý vydal Tom Waits. Karel Krtička na 
margo výberu tohto názvu poznamenal: „To je muzika, u který nevíš kdy byla nahraná. Jestli 
byla nahraná v padesátejch, nebo v sedmdesátejch nebo v devadesátejch [letech pozn. autora]. 
Bylo to natolik neuchopitelný, že jsme říkali fajn, když se Rolling Stones můžou jmenovat 
podle nějaký písničky [...], tak proč by jsme se nemohli jmenovat podle desky Toma 
Waitse[?]”36 
 Spočiatku kapela Swordfishtrombones pôsobila ako trojčlenná v zložení Karel Krtička 
(gitara), Dan Petr (basová gitara, neskôr bubny) a Miloš Rejsek (spev, harmonika). Krátko po 
založení sa skupina rozrástla o basgitaristu Martina Ličku, ktorý onedlho kapelu opustil 
anahradil ho Martin Zaplatílek. Približne rok kapela hrala v zoskupení gitara, basová gitara, 
bubny a spev. Potom čo sa kapela rozhodla oživiť svoj repertoár sa do kapely dostal jej 
posledný člen, Alois Ponížil (dychové nástroje, klávesy). V tomto stálom zložení kapela za 
pätnásť rokov svojho pôsobenia vydala štyri samostatné albumy na CD nosičoch a odohrala 
mnoho koncertov doma i v zahraničí.  
 
 

                                                             
35 Neuwerth, 10.8.2009. 
36 Krtička, 29.7.2009. 
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4. Reflexia praktickej časti 

 

4.1 Technické zázemie 

Audiovizuálna tvorba si na rozdiel od literatúry či maliarstva vyžaduje pre svoju produkciu 
často finančne náročné technické vybavenie schopné záznamu reality do analógovej, prípadne 
digitálnej podoby. V súčasnosti je dostupnosť digitálnych technológií (digitálnych kamier, 
strižní) a nedostupnosť analógových (filmový materiál, lineárna strižňa) rozhodujúcim 
faktorom pri výbere formátu záznamu. Napriek rýchlemu vývoju digitálnych zariadení, 
svojou kvalitou stále zaostávajú za analógovými výstupmi (filmová surovina vs. svetlocitlivý 
čip) a zariadenia dosahujúce ich kvalitu sú rovnako cenovo nedostupné ako ich analógoví 
konkurenti. Z dôvodu dostupnosti širokého spektra poloprofesionálnych a profesionálnych 
televíznych kamier na trhu, sa ich využitie pre nízkorozpočtovú produkciu, akou 
Swordfishtrombones „AT WAR” nepochybne je, samo ponúka. Rovnako tak cenová 
dostupnosť komerčných verzií nelineárnych strihačských programov a jej nenáročnosť na 
technické požiadavky (postačuje obyčajne dostupný počítač) boli rozhodujúce pri voľbe 
použitej techniky a technológie výroby.  
 Pre záznam obrazu bol zvolený formát stredoeurópskeho videa typu DV PAL, ktorý 
zaznamenávali na pásky typu miniDV dva typy poloprofesionálnych kamier37, (prevažne) 
Canon XL2 a SONY HVR Z7. K stabilizácií obrazu bol použitý statív značky Manfrotto 
s fluidnou statívovou video hlavou so  záťažou do 4,5 kg. K nasvieteniu scény bol použitý pár 
svetelných zdrojov na statíve s teplotou produkovaného svetla blížiacou sa teplote denného 
svetla, t.j. 5600 stupňov Kelvina a rozptylná plocha nahrádzajúca softbox, prípadne svetlé 
plochy (napr. steny), slúžiace ako odrazné plochy pre nepriamy zdroj osvetlenia. Zvuk 
z klopových bezdrôtových mikrofónov značky SENNHEISSER EW 112 P G2 
s mikrofónnym portom tej istej značky s označením ME2 bol prostredníctvom XLR vstupu 
nahrávaný kamerou synchrónne s obrazom na miniDV kazety. Nelineárny strih prebiehal na 
prenosnom počítači Macintosh s využitím programovej ponuky produkčného balíku Adobe 
Creative Suite 4 Production Premium s licenciou pre komerčné využitie. Záložný záznam bol 
počas rozhovorov prostredníctvom aplikácie OnLocation ukladaný na disk prenosného 
počítača, ktorý zároveň slúžil ako kontrolný náhľadový monitor pre kameramana, zvukára 
a režiséra v jednej osobe.  
 
 

 

 

                                                             
37 Pri označení vychádzame z vlastností a funkcií, ktorými kamery disponujú. T.j. plne manuálny režim 
nastavenia clony, uzávierky, zvukových úrovní, farebného vyváženia bieleho bodu a iné, ktorými obyčajne 
disponujú profesionálne kamery. V dobe písania tohto textu už existujú na trhu videokamery schopné natáčať 
video v rozlíšení full HD, 4K, prípadne vyššom. Z tohto dôvodu si autor vyhradzuje právo nepoužívať označenie 
profesionálna kamera, nakoľko v konkurencií spomínaných by neobstáli a zároveň pre nich nie je vhodné 
využitie označenia amatérska kamera, pretože i napriek zvyšujúcej sa kvalite dostupných užívateľských typov 
kamier, použité prístroje ich vlastnosti a schopnosti prevyšujú. 
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4.2 Výrobné fázy 

 

4.2.1 Preprodukčná fáza 

Audiovizuálne dielo v priebehu svojho vzniku prechádza spravidla troma výrobnými fázami. 
Iniciálnou fázou vždy je, resp. by mala byť preprodukčná fáza, ktorá v sebe zahŕňa obsahovú 
prípravu textového a obrazového charakteru. Patrí sem námet, scenár ako aj rozkresy scén tzv. 
storyboard, či produkčná a režijná predpríprava spočívajúca nielen v ujasnení si cieľov, 
konceptov a metód, ktoré sa v ďalšej výrobnej fáze budú aplikovať v praxi, ale taktiež plní 
účel maximalizácie efektivity práce a minimalizuje potrebné náklady a vynaloženú energiu 
a čas. Preprodukčná časť býva najčastejšie podceňovanou fázou výroby u amatérskych 
tvorcov, zatiaľ čo v profesionálnej sfére sa na ňu kladie niekedy až prílišný dôraz.  

V preprodukcii hraného a dokumentárneho typu existujú zásadné rozdiely. Spomeňme 
aspoň ten najdôležitejší. Kým v hranom filme predpokladáme komplexnú manipuláciu 
s predkamerovou realitou, aranžovanie a niekoľkonásobné opakovanie scén, v dokumentárnej 
tvorbe (v závislosti od očakávaného účinku) je prílišné zasahovanie a manipulácia 
s predkamerovou realitou nežiaduca. To, čo u hraného filmu nazývame diegetický priestor, je 
svet vykonštruovanej fikcie. Diegetický priestor dokumentárny je, resp. mal by predstavovať, 
svet reálny, zachytený autenticky. Autorský rukopis by sa nemal v diele odrážať ako maľby 
v dielach kubistov, ktoré priamo narúšajú realitu a pretvárajú ju na svoj obraz, ale veristicky 
zobrazovať pravdy tohto sveta kinematografickými prostriedkami.  Zatiaľ čo v hranom filme 
je možné a žiaduce v preprodukčnej fáze výroby teoreticky pripraviť dielo (do najmenších 
detailov) celé, táto výhrada pre tvorbu dokumentárnu neplatí. Pre dokumentárne 
audiovizuálne dielo, akým sa Swordfishtrombones „AT WAR” ašpiruje stať, je nevhodné 
a nežiaduce, aby preprodukčná fáza rozoberala do detailov veľkosti záberov, obsahovú 
stránku odpovedí, či konkrétne činnosti, ktoré sa pred kamerou udejú. Preto v prípade 
spomínaného dokumentu v preprodukčnej fáze neprebiehala príprava rozkresmi jednotlivých 
scén, ani scenáristickým popisom deja. Snahou v prípravnej fáze bolo z nepreberného 
množstva spôsobov uchopenia témy eliminovať nežiaduce a vyextrahovať gro 
aplikovateľných postupov a techník, ktoré predstavujú viac štýl/spôsob natáčania a režijného 
vedenia, než žánrové plánovanie programovo nachystaných rekvizít, nákresov či replík 
charakteristický pre film hraný, i  keď je nutné podotknúť, že mnohé z nich autor mal vopred 
nachystané s cieľom naplniť ich38.  

Z týchto a iných dôvodov dokumentárna tvorba viac než hraná počíta s vysokou 
mierou improvizácie a to nie tak v zmysle učenia sa „hry na hudobný nástroj” priamo na 
„pódiu”, ale výberom jednotlivých „tónov”, ktoré vytvárajú neopakovateľnú harmóniu 
daného okamihu, ktorá sa svojou jedinečnosťou a neopakovateľnosťou stáva jazykom 
dokumentu, ktorým komunikuje zvolené, nie náhodne vybrané ciele. „Způsob dramatizace 
u dokumentárního filmu je odlišný, ale stavba vyprávění může být totožná s kompozicí 
v hraném filmu. Ani dokument, ani instrukční a výukový film by neměl být nudným popisem 

                                                             
38
 o tom, ktoré sa podarilo a nepodarilo naplniť pojednáva stať venujúca sa produkčnej fáze 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bez gradace, vyvrchoelní a řešení.”39. Podcenenie dôležitosti preprodukcie môže viesť 
k fatálnym následkom, ba až k neúspechu finálneho produktu.  
 Autor dokumentu si je vedomý tohto rizika a i napriek nízkej miere textovej prípravy, 
ktorá výrobe predchádzala, môže s dávkou sebareflexie uznať, že dôležitosť preprodukčnej 
fázy výroby je možné potlačiť sústredenou vizualizáciou40 predkamerovej reality, t.j. 
improvizáciou na základe predchádzajúcich praktických skúseností. K podceneniu 
kameramanskej ani režijnej prípravy nedošlo. Autor naštudoval všetky prístupné dokumenty 
a materiály (články z novín, kronika kapely a i.) vzťahujúce sa k Swordfishtrombones a jej 
členom a získané vedomosti zúročil v produkčnej fáze. 
 

4.2.2 Produkčná fáza   

Druhou fázou výroby je produkcia, ktorá priamo nadväzuje, prípadne prebieha súbežne 
s preprodukčnou fázou. Treba podotknúť, že je nezodpovedné vstupovať na pozíciu 
kameramana, zvukára, či režiséra bez akejkoľvek prípravy a domnievať sa, že najdôležitejšou 
fázou výroby je zber (často krát akéhokoľvek) materiálu vo veľkom množstve, ktorý vedie 
k vysokému percentu nepoužiteľného, tvz. odpadového, natočeného materiálu a tým 
k exponenciálnemu predĺženiu času stráveného postprodukciou.  

Improvizácia je prípustná do miery, v ktorej sa autor rozhoduje medzi použitím 
veľkého detailu, polodetailu, či amerického plánu v osobných rozhovoroch. Váhanie medzi 
využitím ručnej kamery alebo statívu, či bude respondent sedieť, stáť alebo kráčať a či sa 
rozhovor odohrá v interiéri či exteriéri, už za improvizáciu v pozitívnom zmysle považovať 
nemožno a takýto postup je príznačný pre amatérsku tvorbu a často vedie k nezvládnutiu 
situácie, neúspechu a následnému označeniu výsledného produktu za experiment, ktorý sa 
neodkazuje na vplyvy, tendencie, estetiku a často krát ani na obsah, a preto „neobsahuje” ani 
chyby, len spochybniteľný autorský zámer. Odhliadnuc od zavádzajúceho využívania slova 
„experimentálny”41, je pracovný postup, v ktorom autor nielen nedosiahol stanovené ciele, ale 
si ich pravdepodobne ani nestanovil a nie je vôbec schopný reflektovať ich (ne)docielenie, nie 
je možné považovať ho za autorský ani tvorivý a autorov prístup je vnímaný (resp. by mal byť 
vnímaný) minimálne ako alibistický. Autor musí byť schopný reflektovať svoje dielo 
i v prípade zlyhania a toto zlyhanie využiť v prospech svojej budúcej tvorby. V opačnom 
prípade autor bez autorských ambícií, uspokojený s výsledkom bez cieľa, prestáva byť 
autorom42.  
 Dokument Swordfishtrombones „AT WAR” výberom produkčných metód odsúva 
prítomnosť autora do úzadia ako jeden z tvorivých cieľov. Obsahová stránka dokumentu nie 

                                                             
39
 Baran, 1975: 9. 

40 strih „v hlave”, strih „do kamery”  
41 V radoch študentov je často považované za experimentálne čokoľvek čo sa nedá pochopiť, vysvetliť, čo nemá 
logickú štruktúru, štýl ani formu. Pojmem experiment je preto vhodnejšie chápať podľa jeho významu ako 
netradičný pracovný postup, ktorým chce autor demonštrovať nekonformné spracovanie témy napr. 
manipuláciou so žánrom, „sci-fi western”. 
42 Problematikou autorstva u mnohočlenných tímov, ktoré zvyčajne na audiovizuálnych dielach spolupracujú, sa 
venuje tzv. auteur theory, teória autorstva. (Bazin, 1985: 248-260)  
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je o autorovi a jeho vzťahu s kapelou, prípadne nepostuluje hodnotiace výroky explicitne43. 
Autora ale nepotláča úplne. Dokument nesie režijný, autorský rukopis, ktorý vedie dej a jeho 
vývoj po logickej, či chronologickej línií, t.j. od prvých hudobných pokusov, cez vydanie 
prvého albumu až po súčasnú tvorbu. Nie je náhodným radením situácií podľa chronológie 
v akej sa udiali. Ak sa rozhovor s Dušanom Neuwerthom odohral v reálnom čase skôr než 
rozhovor s Martinom Zaplatílkom, to ešte neznamená, že sa v dokumente objavia tiež v tomto 
poradí. Rovnako tak výber hudby, strihová skladba, či výber odpovedí, ktorým sa venujú 
ďalšie pasáže tohto textu, sú jasným dôkazom prítomnosti dokumentaristu ako tvorcu, autora 
ako zjednocujúceho, nie však rušivého, elementu. 
 

4.2.3 Postprodukčná fáza  

Postprodukčná fáza výroby audiovizuálneho diela je konečnou stanicou materiálu v hrubom, 
nespracovanom stave, a na jej konci sa očakáva vznik hotového diela pripraveného ku 
konzumácií (napr. premietaním). Pri výrobe dokumentu Swordfishtrombones „AT WAR” boli 
využité tri postprodukčné odvetvia: obrazové (strih), zvukové (mix zvukových stôp) 
a grafické (animácie a titulky). Základnou a prvou využitou stavebnou jednotkou 
audiovizuálneho diela bol v prípade spomínaného dokumentu nelineárny digitálny strih, 
ktorému predchádzala textová príprava (v podobe elektronických prepisov) a paralelne s ním 
prebiehal zvukový mix a výroba grafiky, ktorú je možné chápať čiastočne ako integrovanú 
súčasť strihu a strihovej skladby44.  
 

4.3 Ambície dokumentárneho diela 

Dokument Swordfishtrombones „AT WAR” nemá ambície umeleckého charakteru v zmysle 
autorskej fabulácie a skresľovania reality s cieľom zvýrazniť autorský vklad a manipuláciu zo 
strany tvorcu. Je demonštráciou remeselnej zručnosti vytvoriť audiovizuálny snímok 
televízneho charakteru na poloprofesionálnej úrovni. Na druhú stranu má ambíciu stať sa 
pútavým dielom po stránke obsahovej a obrazovej estetiky. Autor nechce fascinovať 
spektakulárnou pôsobivosťou výtvarnej stránky obrazu, jeho snahou je docieliť kompozičnú 
čistotu záberov a neviditeľnosť ich strihu45, aby potenciálny divák mohol nerušene vnímať 
obsahovú stránku textu, aby ho strih, kamera ani zvuk nerozptyľovali, nepútali zbytočne jeho 
pozornosť a neupozorňovali na seba technicky, ale výrazovo.  
 

4.4 Pracovný postup - „workflow“ 

Pri výrobe náročnejšieho (i menej náročného) audiovizuálneho diela, v tomto prípade video 
dokumentu, je nevyhnutné vytvoriť si a dodržiavať pracovné postupy (ďalej len workflow), 
ktoré udržujú všetky fázy výroby ľahko a rýchlo dohľadateľné a editovateľné. Či sa jedná 
                                                             
43 Pre pochopenie pojmu explicitný význam vo filme viď. kapitolu Naratívny a formálny systém. (Bordwell - 
Thompson, 2001: 59-89) 
44 viac v stati venujúcej sa workflow 
45 termín „neviditeľný strih” odkazuje na hollywoodsku filmovú produkciu, viď. definíciu pojmu v teoretickej 
stati 
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o systém pomenovania súborov a adresárovú štruktúru, alebo spôsob označovania obsahov, 
tzv. tags46, je workflow pre udržanie plynulosti a prehľadnosti projektu, kľúčové.  
 

4.4.1 Zálohovanie 

Každá fáza výroby si vyžaduje špecifický prístup k dátam, ktoré generuje. Všetky však 
zdieľajú kľúčový bod každého digitálneho workflow, tak podceňovaného mnohými 
užívateľmi, a tým je zálohovanie. Či sa jedná o zálohovanie textu z digitálnej do papierovej 
formy, už spomínané duplicitné nahrávanie záznamu na disk a kazetu alebo pravidelné 
zálohovanie celého projektu na externý disk, prípadne vzdialené serverové úložisko, riskovať 
stratu akejkoľvek časti projektu bez možnosti obnovy je hazardom. Preto je žiaduce dáta 
zálohovať, nakoľko mnohé z nich sú jedinečné a neopakovateľné a ich strata by mohla vážne 
ohroziť vznik diela alebo jeho častí. Pre vznik dokumentu o brnenskej kapele bol použitý 
workflow dodržujúci zásady zálohovania vo všetkých fázach výroby.  
 

4.4.2 Práca s textovým obsahom dokumentu 

Pri práci s obsahovou stránkou rozhovorov, ktorá tvorí ťažisko dokumentu, bol využitý 
postup, v ktorom sú všetky hovorené pasáže prepísané do textu v digitálnej podobe a až 
do postprodukčnej fázy sa pracuje výhradne s textovým prepisom bez audiovizuálneho 
materiálu. Takýto text  je nie len prehľadný a ľahko dohľadateľný podľa kľúčových slov, ale 
taktiež šetrí čas pri hľadaní tematickej nadväznosti u väčšieho počtu respondentov, ktoré by 
bolo s využitím video náhľadov technicky náročné47. Týmto postupom sa ešte pred naberaním 
hrubého materiálu oddelí použiteľný materiál od toho nepoužiteľného a v strižni sa ďalej 
pracuje s materiálom, ktorý je možné v projekte využiť. Jedná sa o vyradenie zvukovo 
nepoužiteľných záberov, prípadne o vyradenie režisérových otázok a ponechanie odpovedí.  

Ďalším bodom je extrahovanie obsahovej relevantnosti. Spovedané osoby môžu (a 
často tak činia) odbočiť od nastolenej témy. Prípadne môže dôjsť k situácii, kedy režisér 
zahrnul do rozhovoru nerelevantnú otázku/ tému. V tomto bode je možné materiál zúžiť o cca 
30-50%.  

V momente kedy hrubý materiál dokumentu neobsahoval technické ani obsahové 
nedostatky, prešiel teda vyššie popísanými postupmi selekcie, vznikla prvá logická štruktúra 
nazbieraného materiálu.  Selektovaný materiál bol rozdelený do tematických celkov podľa 
obsahu. Ak teda Karel Krtička odpovedal na otázku ohľadne začiatkov kapely, tak bol 
automaticky priradený k pasážam, v ktorých sa napr. Miloš Rejsek a Dan Petr vyjadrujú k tej 
istej téme, zatiaľ čo Martin Zaplatílek, ktorý v tomto období v kapele nepôsobil  bol 
automaticky vyradený, resp. sa do kategórie nedostal. V kategórií tak ostali len relevantné 
odpovede k danej téme a strih sa mohol presunúť do ďalšej fázy. V nej bolo potrebné 
z jednotlivých viet poskladať súvislý text, ktorý je nadväzný, logický, nenudí a v čo najvyššej 
miere dáva priestor viacerým osobám vyjadriť sa. Takto vzniknuté tematické celky tvoria vo 

                                                             
46 anglické slovo, v preklade znamená štítok, označenie 
47 Dohľadávať v audiovizuálnom materiáli vetu alebo slovo zatiaľ nie je technicky možné bez užívateľského 
zásahu, t.j. bez vytvorenia spomínaných „tags”. 
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finále ucelené logické jednotky dokumentu - kapitoly. Ich chronologickým či iným 
dramaturgickým usporiadaním vznikla konečná podoba videodokumentu. Následne bol 
dokument doplnený grafickými a obrazovými predelmi, ktoré dávajú divákovi priestor 
k vydýchnutiu pri prechode do ďalšej tematickej časti. 
 

4.4.3 Využitie možností sofvérového prepojenia 

Súčasťou workflow bolo využitie nie len spomínaného OnLocation a nelineárneho strihového 
programu Premiere Pro, ale taktiež bitmapového editoru Photoshop, v ktorom vznikajú všetky 
grafické vrstvy neskôr importované do programu After Effects pracujúceho s pohyblivými 
vrstvami. Takto vytvorené animované kompozície boli prostredníctvom Adobe Dynamic Link 
vložené priamo do projektu strihového prostredia Premiere Pro a ten zaslaný ako Dynamic 
Link do Encore, ktorý slúži na tvorbu architektúry DVD menu. Využitie funkcie Adobe 
Dynamic Link má význam nie len v okamžitých zmenách, ktoré sa prejavia vo všetkých 
programoch pri editácií akejkoľvek časti projektu, ale zároveň sa eliminuje množstvo 
potrebných exportov do súborov, znižuje sa tak rozsah dát a hlavne udržiava kvalita použitých 
materiálov, nakoľko v celom programovom reťazci, Dynamic Link pracuje so zdrojovými 
súbormi v plnej kvalite. 
 

4.5 Kamera a jej praktické využitie 

Rozhodnutie pracovať s formátom obrazu v pomere 4:3 má dva hlavné dôvody. V televíznej 
praxi sa v rámci Európy využíva pre digitálne video formát PAL o snímkovej frekvencií 
25 záberov za sekundu a rozlíšení 720 x 576 obrazových riadkov a to bez ohľadu na pomer 
strán. V praxi to znamená, že video formátu 4:3 má rovnaké riadkovanie ako video formátu 
16:9. Jediným rozdielom je šírka obrazového bodu. Počet bodov sa nemení, mení sa len ich 
šírka. Laicky povedané, video v stranovom pomere je „len roztiahnuté” do strán48. V 
súčasnosti mnoho televíznych staníc prechádza na širší formát, každopádne „úzky” formát 
štyri ku trom vždy bol a zatiaľ je televíznym štandardom a keďže Swordfishtrombones „AT 

WAR” si vytýčil za svoju platformu televíziu, padla voľba na tento formát z pochopiteľných 
dôvodov49.  

Iným faktorom podporujúcim výber stranového pomeru s užším pokrytím obrazovej 
plochy boli študijné a estetické účely. Širší formát sa ponúka k využitiu (a mnohí po ňom 
z tohto dôvodu siahajú) pre svoju divácku atraktivitu. Mnoho tvorcov sa vrhá do nimi 
neprebádaných vôd v domnení, že atraktívnejší formát zatraktívni i výsledný obraz. Opak je 
pravdou. Nakoľko sa jedná o širšie obrazové pole zachytávajúce širší uhol záberu, je 
kompozícia v ňom oveľa náročnejšia a menej tolerantná voči chybám a omylom. Prázdny 
priestor v kompozícií je ešte prázdnejší, stredová kompozícia ešte výraznejšia, do obrazu sa 
môže dostať oveľa viac rušivých elementov, ktoré neskúsené oko nie je schopné si uvedomiť 

                                                             
48 Beránek, 2003: 19-21. 
49 Rozhodnutie padlo pred viac než rokom, kedy mnohé české a slovenské televízne stanice stále vysielali v 
stranovom pomere 4:3, a niektoré z nich stále v tomto pomere vysielajú. 
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včas. „[Č]ím širší je záběr, tím více informací nám poskytuje a tím obtížněji tedy najdeme ve 
stejném prostředí jiný široký záběr dostatečně odlišný od prvního.”50  

Výzvou pre autora ako kameramana bolo využiť užší formát, dosiahnuť maximálne 
využitie kompozičných pravidiel a vyťažiť maximum z potenciálu, ktorý daný formát ponúka. 
Je na mieste uznať, že zámer sa nevydaril v plnej miere, a to najmä v momentoch, kedy autor 
počas rozhovorov presedlával do role zvukára a režiséra a strácal obrazovú kontrolu nad 
kompozíciou ako aj reguláciou intenzity svetla dopadajúceho na svetlocitlivý čip kamery, čím 
dochádzalo k výrazným zmenám v svetelnej atmosfére a obraz je kompozične posunutý, 
preexponovaný a farebne nevyvážený51, nenadväzuje plynule na záber nasledujúci a tým 
pôsobí rušivo. „[D]ivákovi vadí záměna objektivů s různou kresbou, použití filtrů nebo 
chybná expozice následujících záběrů, pokud ji nelze vyrovnat v laboratořích.”52 
 Kameramanská príprava nespočívala v obrazovej podobe rozkresov storyboardu 
z dôvodov uvedených v kapitole venujúcej sa produkčným fázam výroby. Namiesto toho sa 
zložka kamery opierala o predošlé praktické skúsenosti a schopnosti predvídať vývoj scény 
(napr. pohybu) či priestorovú predstavivosť53 za účelom dosiahnutia obrazovej kompozície 
ako ju popísal Ludvík Baran: „Kompozice filmového obraz je taková organizace lidí, 
předmětů, prostoru, osvětlení a děje /pohybu/, aby divák rychle a snadno vnímal smysl hry, 
význam děje a byl současně uspokojen i výtvarným řešením obrazové plochy.”54  
 Zámerom bolo využiť v dokumente čo najmenší počet výrazových prostriedkov s čo 
najvyššou efektivitou. Z tohto dôvodu bolo využívanie kompozície s malou hĺbkou ostrosti 
s predmetmi stojacimi akoby „v ceste” a manuálne rozostrovanie a zaostrovanie jednými 
z mála výrazových prostriedkov, ktorými sa kamera hlási k expresivite a nepodriaďuje sa 
pasívne strihu, ale sama preberá funkciu strihu formou vnútrozáberovej montáže 
(prekomponovanie záberov, viac obrazových plánov a pod.). V ostatných častiach dokumentu 
kamera preberá konformnú funkciu podávateľa obrazovej informácie, s ktorou strih ďalej 
pracuje a to najmä u záberov statických, prevažne rozhovorov, avšak naďalej sa snaží 
zachovať si originalitu a objavnosť. „Umění vidět všední jevy nevšedním pohledem, 
objevovat diváku svět zajímavě, živě a bezprostředně, patří k mistrovství filmového projevu. 
Velkou předností je vytříbený smysl pro rozeznání podstatného od podružných nebo rušivých 
prvků obrazu.” 55  
 
 

                                                             
50 Valušiak, 2005: 53. 
51 viď. obrazová príloha, obr. 01 - Miloš Rejsek - preexponovaný, farebne posunutý záber, prázdne miesto 
v kompozícií ľavej časti obrazu 
52 Valušiak, 2005: 52. 
53 Kameramanov zrakový uhol je značne obmedzený výrezom v hľadáčiku a pohyby kamery preto vyžadujú 
buďto prípravu pohybu kamery vopred alebo dávku predstavivosti, napr. pri natáčaní speváka zo zákulisia sa 
diváci v hľadáčiku neobjavia, no napriek tomu kameraman tuší, že tam prítomní sú a znížením rakurzu 
a súčasným preostrením o pár metrov ďalej je schopný záber plynule prekomponovať . Rovnako tak má prehľad 
o dianí na pódiu, pamätá si pozíciu jednotlivých hráčov a je schopný panorámou prekomponovať záber na 
ktoréhokoľvek hráča bez nutnosti pohyb zaseknúť, vracať, či inak postavu v kompozícií hľadať.  
54 Baran, 1975: 39. 
55 Baran, 1975: 12. 
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4.5.1 Obrazová kompozícia 

Komponovanie záberu v rozhovoroch sa z praktických dôvodov vyhýba detailom a 
obmedzuje sa na polodetaily56 a americké plány57, v ktorých nehrozí odrámovanie hovoriacej 
sediacej postavy. Obrazová kompozícia rozhovorov je zároveň jedinou, ktorá má pevne 
stanovené pravidlo veľkosti záberov i keď možno vytknúť nedostatky v rakurze kamery, ktorý 
sa mení v rozsahu mierny podhľad až mierny nadhľad a nedrží si jednotnú úroveň skrz celým 
dokumentom ako aj spomínanej tonalite a svetelnej nálady. Všetky kompozície sa snažia 
riadiť základným kompozičným pravidlom tretín, prípadne s ním ďalej pracovať. „Základem 
tohoto pravidla, které původně vymysleli umělci, je skutečnost, že rozdělením obrazu 
v poměru 2:1 si kompozice zachová řád a stabilitu.“58  
 Zábery, ktoré v praxi bývajú označované ako „pokryv”, plniace funkciu obrazovej 
informácie, niekedy bez a inokedy so zvukovou výpovednou hodnotou59 neprešli rozkresovou 
fázou preprodukčnej fázy výroby v podobe storyboardu, nakoľko nie je možné plne predvídať 
dianie pred kamerou v momente kedy zachytávame realitu vo svojej nezmanipulovanej 
podobe. O to viac produkčného úsilia je potrebné vynaložiť, napr. pri natáčaní konkrétnej 
piesne na koncerte - momentu, ktorý sa nebude opakovať - aby jednotlivé zábery na seba 
(neskôr pri strihu) nadväzovali, kontinuita piesne nebola narušená a výsledný strih pôsobil 
dojmom prítomnosti viacerých kamier nasadených v akcii. Využitie viacerých kamier z 
ekonomických dôvodov nebolo možné realizovať a z dôvodov kameramanských a 
strihačských ambícií nebolo ani žiaduce a v konečnom dôsledku ani potrebné, nakoľko 
výsledný produkt očakávania splnil a žiadaný dojem sa v niekoľkých obrazových predeloch 
podarilo vierohodne docieliť. Odhalením pracovného postupu a produkčnou radou 
potenciálnemu čitateľovi s kameramanskými ambíciami nech je poznámka, že väčšina piesní 
má viac než jeden refrén a v prípade nemožnosti opakovania scény, prípadne snahy 
nezasahovať60 do deja na scéne61 je vhodné sa naň zamerať. 
 

4.6 Strih 

Vo svojej poslednej postprodukčnej fáze prechádza filmový materiál rukami strihača, ktorý 
dáva dielu výsledný tvar nielen mechanickým spájaním jednotlivých záberov, ale tvorivou 
činnosťou, ktorú nazývame „střihová skladba”. „[S]pojuje, slučuje jednotlivé záběry 
ve srostitý celek, takže nakonec vznikne ucelené, samostatné dílo, které je vlastně obdobou 
                                                             
56 viď. obrazová príloha, obr. 02 - Martin Zaplatílek  
57 viď. obrazová príloha, obr. 03 - Karel Krtička  
58 Frost, 2003: 116. 
59 Zábery bez zvukovej výpovednej hodnoty sú použité v klipovej pasáži v úvode po predstavení členov kapely, 
zábery so zvukovou výpovednou hodnotou - zábery na koncerty, skúšky kapely. 
60 „[D]okumentarista velmi často s lidmi před kamerou vůbec nekomunikuje. Mnohdy by to bylo i zbytečné a 
pro obě strany dokonce rušivé.” (Adler, 2001: 69) 
61 Jedná sa práve o prípad Swordfistrombones „AT WAR”, v ktorom nedošlo zo strany autora k žiadnemu zásahu 
či manipulácií zo strany autora vo forme vyžiadanej opakovanej scény, či aranžovaniu a to tak koncertoch ako aj 
na skúške kapely. Jediným narušením úplnej autenticity sú rozhovory a to v zmysle výberu vhodného miesta a 
pozadia zo strany kameramana. Vždy sa však jedná o prostredie danej osobe blízke, ktoré si sama vybrala, či už 
pracovné alebo domáce.  
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literárně-filmového díla, literárního scénáře, avšak na vyšším stupni"62 Strihovú skladbu je 
možné chápať ako konečnú fázu produkcie, v žiadnom prípade jej nemožno pripisovať 
výhradné, prípadne najdôležitejšie postavenie. Platí pravidlo, že dobrý strih dokáže zachrániť 
zle natočený materiál, nie je však cestou ku kvalitnému produktu. Strihač, rovnako ako jemu 
predchádzajúce zložky, je tvorivá funkcia, ktorá vyžaduje vyčlenenie vlastného realizačného 
priestoru. Tento priestor vytvára strihačovi kameraman a režisér v produkčnej fáze výroby. 
„Film je třeba připravit a skladebně natočit tak, aby jej střihač mohl v pravém slova smyslu 
dovářet. Nejen mechanicky řadit materiál, přistřihovat začátky a konce záběrů nebo natočený 
materiál zachraňovat prostřihy. Zpracování materiálu nesmí být pouhou opravou.”63 Úlohou 
kameramana a režiséra hudobného dokumentu o skupine Swordfishtrombones bolo pozbierať 
dostatočné množstvo kvalitného (použiteľného) materiálu, s ktorým je možné ďalej pracovať.  

Kameraman by nemal úplne rozhodovať o dĺžke a charakteristikách záberu, ale nechať 
túto možnosť výberu na strihača. S dobre natočeným materiálom je možné pracovať nie len 
v zmysle radenia záberov za sebou, ale taktiež ich skrátením či predĺžením navodzovať 
atmosféry, nálady, či dôrazy. Za zle natočený materiál nepovažujeme nevydarené či 
opakované zábery, ale napr. zábery bez zmysluplného obsahu, rušivou dynamikou pohybu, 
prípadne nedostatočnou dĺžkou nútiacou strihača k použitiu rapidmontáže aj v momentoch, 
kde si strihová skladba vyžaduje voľnejšie tempo. Strihač následne nadväzuje na 
kameramanov štýl práce s detailom pri popise scén a výrazovou formálnou zložkou64, ktorú 
dotvára radením vhodných záberov a to tak po stránke formálnej65, obsahovej66 ako aj 
kontextuálnej67. Pritom sa nemusí nevyhnutne držať scenára, chronológie či všeobecne 
daných úzusov, ktoré by mohli pôsobiť na tvorivú zložku strihovej skladby 
kontraproduktívne.  

Hoci existujú určité normy a doporučenia pre strih odskúšané v praxi, je možné a 
žiaduce tieto pravidlá porušovať. Ako príklad poslúži Baranovo tvrdenie ohľadne využitia tzv. 
„skoku po ose”: „Přiblížením po ose hlavního paprsku vzniká ve střihu "skok", který divák 
vnímá jako technickou spoj. Záběry se navzájem nesvážou, nesplynou. Jedná se o vazbu 
mechanickou. Divák se přiblížením po ose nedozvěděl nic nového.”68 Dôkazom toho, že 
strihová skladba je dynamicky sa rozvíjajúca disciplína je dnešné využitie skoku po ose vo 
videoklipových, reklamných či filmových montážach so snahou docieliť efekt priblíženia, 
nárazu diváka na predmet, zdôraznenia sily, veľkosti, či rýchlosti a pod. Autor ako strihač sa 
vymedzuje voči Baranovmu tvrdeniu, že divák sa priblížením po ose nedozvie nič nové a ako 
príklad uvádza strih po ose na bubeníka Dana Petra69. Nový záber neprináša novú informáciu 

                                                             
62 Kučera, 2002: 19 
63 Baran, 1975: 96 
64 viď. pasáž venujúcu sa kamere a využitiu rozostrenia záberov 
65 „Obecně platí, že celky diváka orientují, polocelky a polodetaily jsou hlavními nositeli děje a detaily a velkě 
detaily jsou emotivní.” (Baran, 1975: 96) 
66 „stejný záběr, nastřižený na stejný záběr, nemá žádný smysl. Pokud by byl vůbec rozdíl mezi záběry patrný, 
vnímal by jej divák jako technickou vadu.” (Baran, 1975: 39) 
67 „Každý záběr má být jednoznačný a určitý ve svém sděelení. Z částečných obsahů jednotlivých záběrů je 
složen celek.”(Baran, 1975: 39) 
68 (Baran, 1975: 96) 
69 viď. obrazovú prílohu, obr. 04 - strih po ose alebo prílohu dokument Swordfishtrombones „AT WAR” 
(00:21:39) 



 

 

25 

v zmysle zmeny prostredia, napriek tomu ju ponúka ako emotívny detail, vykresľujúci 
a vedúci divákov pohľad na zdôraznenie bubeníkovho vypätia pri hre.  
 

4.6.1 Grafika 

Grafickú úpravu a grafické prvky je možné považovať za súčasť strihovej skladby. Majú 
informačnú ako aj estetickú hodnotu a v prípade Swordfishtrombones „AT WAR” plnia 
zjednocujúcu vizuálnu funkciu. Jednotný vizuálny štýl spočívajúci v maskovaní obrazu 
čiernymi pruhmi je vždy sprevádzaný titulkom nesúcim názov novej podkapitoly a doplnený 
o obrazovú70 zložku korešpondujúcu s obsahom nasledujúceho tematického bloku. V prípade 
obrazovej zložky sa jedná buďto o zábery na danú osobu či situáciu, o ktorej tematický blok 
pojednáva71, alebo grafickú podobu animácie, ktorá taktiež korešponduje s obsahom. 
Vo výnimočných prípadoch sú využité ilustračné zábery72 - nekonkrétne zábery odkazujúce 
ku kapele ako takej.  
 U jednotlivých podkapitol venujúcim sa albumom, ktoré kapela vydala, sa grafické 
predely priamo odkazujú na obaly ich CD nosičov73. Pracovný postup zvolený pri animácií 
daných pasáží prešiel fázami opätovnej výroby grafickej podoby obalu vo vrstvách programu 
Photoshop74 a následným exportom do programu After Effects, ktorý dokáže s vrstvami 
pracovať v čase. Cieľom bolo rozpohybovať statické obrázky tak, aby naplnili plnohodnotne 
zmysel využitia v „pohyblivých obrázkoch”75 dokumentu a zároveň dosiahnuť ozvláštňujúci 
efekt odlišujúci film od fotografie či statickej grafiky. Zložka motion design76 okrem 
demonštrácie autorových schopností pracovať aj s iným než natočeným materiálom, slúži ako 
obrazové vyplnenie v prípadoch, ktoré nebolo možné kamerou zachytiť, nakoľko ide 
o udalosti minulé, bez možnosti ich zopakovať. Jedná sa o jeden zo základných 
dokumentárnych postupov: „Střihový postup využívající archivní obrazové a zvukové 
materiály[.]”7778 Zároveň dotvárajú vizuálnu estetickú stránku dokumentu a v neposlednom 
rade slúžia ako vyššie spomínané dramaturgické členenie obsahu vizuálne do samostatných 
častí. 
 V rovnakej miere sa jednotnému grafickému vizuálu podriaďovala aj typografická 
stránka dokumentu skrz všetky predely i titulkové sekvencie.79 
 

                                                             
70 reálny záber, prípadne grafická animácia 
71 napr. kapitola „Miloš”, viď. obrazová príloha, obr. 05 - kapitola „Miloš” 
72 predel podkapitoly s názvom „začátky” 
73
 viď. obrazová príloha obr. 06 - Amorous Fruit 

74 Autor nemal k dispozícií zdrojové súbory k obalom, z tohto dôvodu bolo nutné previesť obaly do digitálnej 
podoby, prekresliť jednotlivé grafické prvky a umiestniť ich do vrstiev, aby bolo možné s nimi ďalej pracovať za 
účelom ich animácie. 
75 výraz používaný pre kinematografiu na začiatku dvadsiateho storočia dodnes používaný v anglicky 
hovoriacich krajinách „moving pictures” alebo „movies” (Thompsonová - Bordwell, 2007: 22-28) 
76 anglické spojenie, ktoré možno preložiř ako dizajn v pohybe, je zaužívaným výrazom pre video tvorbu, ktorej 
ťažisko spočíva v užití grafických prvkov a ich rozmiestnení, dizajne 
77 (Osvaldová - Halada et. al., 1999: 49) 
78 Medzi ďalšie realizačné postupy v dokumente patrí „bezprostrední, autentické reportážní natáčení zpravidla 
jedinečných a neopakovatelných událostí” a „upravené, rekonstrukční snímání, jemuž predchází obvykle 
důkladné studium materiálů a promyšlený přístup k zobrazení jevu”. (Osvaldová - Halada et. al., 1999: 49) 
79
 viď. obrazová príloha obr. 07 - titulky a obr. 05 - kapitola „Miloš” 
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4.7 Zvuk 

Súčasný trend instantnej konzumácie audiovizuálnych diel prostredníctvom internetu 
na prenosných zariadeniach typu laptop, pda, či mobilný telefón, nekladie taký dôraz 
na obrazovú kvalitu spracovaného diela ako kladie na kvalitu zvukovú. Konzumenti 
mediálnych obsahov sú zvyknutí na nízke rozlíšenie internetových televíznych video archívov 
a sú ochotní akceptovať nízku obrazovú kvalitu na internetových stránkach sociálnych sietí 
(prípadne v kinodistribúcii kam prenikajú trendy domáceho home videa). Užívateľ si zvykol 
na kolísavú estetickú hodnotu, ktorú je ochotný prehliadať v ceste za informačnou, 
výpovednou hodnotou (amatérske zábery katastrof, nehôd, bizarností, koncertov a pod.).  

Zvuková stránka je ale z tohto pohľadu oveľa citlivejšie vnímaná nakoľko na nízku 
kvalitu zvuku si nie je možné zvyknúť či sluchovo sa jej prispôsobiť. Divák, sledujúci záznam 
koncertu obľúbeného speváka, je schopný a ochotný akceptovať amatérsku nestabilizovanú 
kameru so zlým podaním farieb, kontrastu a vykreslením detailov, ak rušivá hladina 
zvukových šumov a ruchov neprekročí určitú únosnú mieru. Tento model nie je spätne 
aplikovateľný. Ak obraz sprevádza rušivé pískanie, šumenie, nárazy, prípadne premodulované 
alebo prebudené ruchy, divákova ochota dielo sledovať sa rýchlo vytráca. Vyššie uvedené sa 
najvýraznejšie odráža vo zvuku u slova hovoreného. Okrem iných,  zo spomínaných dôvodov,  
je nutné zvukovej zložke diela venovať zvýšenú pozornosť nakoľko jej nezvládnutie môže 
ľahko viesť k prerušeniu komunikácie medzi autorom (a jeho dielom) a potenciálnym 
divákom.  
 Dokument Swordfishtrombones „AT WAR” sa snaží pristupovať k zvukovej zložke 
zodpovedne a s náležitým rešpektom, ktorý si hudobný dokument zo svojej zvukovej 
podstaty, na ktorej je založený vyžaduje. Hudobná ako aj hovorená zložka zvukovej stopy je 
do diela zakomponovaná ako súčasť kreatívneho procesu, vytvárajúca atmosféru 
a podporujúca tempo a rytmus strihovej skladby. Použité skladby skupiny 
Swordfishtrombones v žiadnom prípade neplnia funkciu podkresovej hudby, ale sú 
plnohodnotnou súčasťou dramaturgie predelov jednotlivých kapitol, korešpondujú s obrazom 
a vzájomne sa dopĺňajú. Zároveň zvuková zložka narúša monotónnosť synchrónnych 
odpovedí vystupujúcich respondentov a napomáha udržať divákovu pozornosť zmenou, ktorú 
prináša. Jedná sa hlavne o zvukové presahy, ktoré umožňujú plynulejšie prechody medzi 
prostrediami, zvukové dôrazy, ktoré prerušujú chvíle ticha napr. dôrazným úderom na bubon, 
prípadne basovú gitaru a pod. a aktívne sa zapájajú do vťahovania diváka do rozprávaného 
príbehu80. Hudobné motívy korešpondujú tak s tempom strihov v zmysle zmeny obrazu ako aj 
s rytmom vnútrozáberovej montáže, t.j. diania pred kamerou. Okrem audiálnej roviny 
v prvom pláne, použité skladby korešpondujú druhoplánovo s obsahom jednotlivých kapitol. 
Použité piesne sú vždy dobovo, či chronologicky alebo na základe inej nadväznosti úzko 
späté s témou tej ktorej kapitoly dokumentu. Až na jednu výnimku, ktorú tvorí úvod ku 
kapitole Blood and Milk, kde bola obsahová zviazanosť použitej piesne s albumom potlačená 

                                                             
80 „Často musíme podřídit střih frázování hudby, tedy střihnout obraz při začátku motivu nebo aspoň na začátku 
taktu, zejména ve výrazně hudebních číslech. Jindy je nutno dát přednost výraznému střihu, obrazovému akcentu 
nebo dynamickému navázání pohybu bez ohledu na hudbu. Tyto eventuality musí zpravidla střihač posoudit 
sám, patří tedy k předpokladům jeho profese i pochopení a jisté teoretické znalosti hudby.” (Valušiak, 2005: 
124-125) 
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formálnou stránkou, t.j. nutnosťou využitia rýchleho tempa piesne s využitím rapidmontáže81. 
Inak pochádzajú skladby sprevádzajúce obrazové predely kapitol z daného albumu, obdobia, 
prípadne ju hrá/ spieva/ napísala text dotyčná osoba. Využitie hudobnej stopy preto nie je 
žiaduce chápať ako samoúčelné, ale striktne dramaturgicky vymedzené svojou pridanou 
hodnotou odhaliteľnou divákom viac-menej zasväteným do kontextu. Pre všetkých ostatných 
dostatočne poslúži prvý plán, v ktorom piesne otvárajú a uzatvárajú dramatické linky 
jednotlivých kapitol. 
 Druhú zložku zvukovej stopy, v zmysle poradia a nie dôležitosti, tvorí hovorené slovo, 
ktoré sa v dokumente využíva tak synchrónne ako aj asynchrónne. Z hľadiska dramaturgie je 
zvuková zložka hovoreného slova pre dokument ťažiskovou. Je hlavným informačným 
zdrojom a hýbateľom celého deja. Nakoľko rozprávač deja nevstupuje do diela inak než 
svojím režijným rukopisom, odohrávajúci sa dej nijako nekomentuje a neobjavuje sa nie len 
v obraze ale ani vo zvuku82, divák sám preberá funkciu rozprávača a skladá dej podľa vodítok 
(tzv. cues Bordwell Thompson), stôp, ktoré mu autor v diele zanechal a podľa ktorých sám 
rekonštruuje príbeh zo syžetu do fabule. Syžet je v tomto prípade chápaný ako formálna 
stránka, prevedenie strihov fyzicky v praxi. Fabula je stránka obsahová pomocou, ktorej divák 
sám jednotlivé odpovede svojou intelektuálnou duševnou činnosťou skladá do logického 
a nadväzného celku a nevníma ich ako samostatné nedokončené vety jednotlivých 
respondentov, nevníma ich ako odpovede odstrihnuté uprostred prehovoru osoby. Autor 
predpokladá predchádzajúcu skúsenosť diváka s inými dokumentmi, ktorý vďaka nej 
dekóduje83 princíp strihu ako asociatívny, kedy jednotlivé prehovory osôb spolu súvisia, 
nadväzujú a vytvárajú celok. Divák tak nie je rušený zásahom vonkajšej sily (zásahom 
rozprávača), ktorá dej narúša, rozbíja, posúva či inak divákovi kradne príbeh ako jeho vlastný 
produkt a spochybňuje divákovu totalitu  a je virtuálne prítomný spolu s protagonistami 
v obraze. Vďaka tomu sa dej stáva pre diváka pútavejším a umožňuje ponoriť sa hlbšie 
do deja, stať sa jeho súčasťou a byť nerušený filmovým sebavedomím dokumentu. Medzi 
prostriedky sebavedomia filmu sa radia okrem iného subjektívna kamera, komentár 
rozprávača, priznanie štábu a iné prvky narúšajúce ilúziu uzavretého priestoru pred kamerou 
a potláčajúce dojem neexistencie za-kamerovej reality.84  
 Na tomto mieste je nutné uviesť, že autor sa necíti byť dostatočne fundovaným 
v oblasti zvukovej produkcie a mixu a bez akéhokoľvek vzdelania v tejto oblasti sa opieral 
výlučne o vlastnú intuíciu a viac než dvojročné skúsenosti v audiovizuálnej tvorbe. Napriek 
pokusu postprodukčne potlačiť zvukové nedokonalosti sa niektoré chyby vzniknuté 
v produkčnej fáze výroby, t.j. pri nahrávaní zvuku, nepodarilo úplne opraviť. Jedná sa hlavne 
o synchrónne zvuky, v ktorých sa vyskytuje počuteľná hladina šumu, hukot počítača 
v nahrávacom štúdiu, prípadne zapnutá chladnička v kuchyni. Aplikované postprodukčné 
postupy a filtre si s niektorými pasážami nedokázali poradiť a zvuk tak utrpel modulové 
skreslenie, prípadne sa šum nepodarilo potlačiť úplne. K technickej nedokonalosti došlo na 

                                                             
81 „Rapidmontáž je v podstatě rychlé střídání různých, poměrně krátkých zábérů, které velmi výrazně ukazjí 
hlavní motivy [...], aby z prudkého sledu dílčích vjemů vznikl jediný, silný dojem.” (Baran, 1975: 102) 
82 napr. vo forme otázky zo „za-kamerového” audiálneho priestoru , anglicky „offscreen” (Aumont, ) 
83 Podľa Stuarta Halla a jeho teórie kódovania/dekódovania si „jednotlivé skupiny a podskupiny existující ve 
společnosti [...] do procesu mediální komunikace vníšejí nějakou vlastní sdílenou zkušenost.” (Jirák - Köpplová, 
2003: 108) 
84 pre podrobnejšie pochopenie viď. „sebavedomý film” (Bordwell - Thompson, 2001: 59-89) 
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základe absencie zvukového mixu, ktorý by ešte pred záznamom zvuk spracoval, ľudským 
faktorom (nastavenie parametrov pre výstupný signál z prijímača/vysielača), prípadne 
samotným charakterom bezdrôtových mikrofónov, ktorých veľkou nevýhodou je aj ich 
prítomnosť na oblečení spovedaného, čím sa nie len mikrofón ocitá v obraze, ale neustále 
hrozí pri pohybe respondenta vznik nežiaducich ruchov v podobe šuštiaceho oblečenia, 
prípadne zvukového nárazu pri styku mikrofónu s rukami pri gestikulácií. V budúcnosti je 
možné tomuto problému predísť využitím drôtovej zvukovej techniky, boom pole a blimp85 
so smerovým mikrofónom, a samozrejme ďalšou osobou na poste zvukára. 
 

4.8 Dramaturgia a réžia 

Po dramaturgickej stránke prešla obsahová časť dokumentu výrazným krátením. 
Do výsledného dokumentu sa kvôli času nedostali mnohé odpovede či témy súvisiace 
s kapelou. Z dôvodu udržania pútavosti a tempa boli z dokumentu vypustené dve kapitoly ešte  
pred jeho dokončením. Jednalo sa o pasáže venujúce sa hudobnému štýlu, kde sa k téme 
vyjadrovali ďalší ľudia úzko či vzdialene súvisiacich s kapelou Swordfishtrombones, napr. 
Pavel Jirásek, dokumentarista alebo Antonín Kocábek, redaktor Lidových novin, ktorí sa do 
finálnej verzie dokumentu nedostali. Rovnako tak kapitola „zkušebna” sa v dokumente 
neobjaví. Krátko po natočení dokumentu skúšobnú miestnosť kapely v areáli bývalej 
Zbrojovky vykradli a kapela, potom čo prišla o časť svojho vybavenia, priestory opustila. 
Preto natočené rozhovory vzťahujúce sa k aktuálnemu priestoru, v ktorom skúšajú sa stali 
neaktuálnymi a teda pre dokument nerelevantnými a v kontexte uplynulých udalostí by mohli 
vyznievať i posmešne, či urážlivo. Vypustenie kapitoly sa tak ponúkalo ako nie len účelovo 
udržujúce aktuálnosť dokumentu, ale taktiež ohľaduplné voči protagonistom.  
 

4.8.1 Tematické členenie a logická štruktúra dokumentu 

Dramaturgickým cieľom bolo udržať divákovu pozornosť zmenou prostredí a nálad v celej 
dĺžke trvania dokumentu. „Proto by režisér s kameramanem měli mít již před natáčením 
představu o některých kíčových bodech, akcentech, typických momentech, které by ve filmu 
neměly chybět, a které pak ve střižně vytvorří základní pilíře celkové struktury skladby[.]”86 
Dej je rozdelený do jednotlivých kapitol (kapela, albumy, videoklipy, andré a budúcnosť) 
a podkapitol, ktoré rozčleňujú tematicky menšie celky v rámci témy (napr. kapitola kapela je 
rozdelená na podkapitoly začátky, název, Miloš, Karel, Martin, Lojza, Dan a texty a hudba, 
podobne kapitola albumy na podkapitoly Tamto, 4 válec, Amorous Fruit, Hunting Season 
atď.). Každý väčší celok, kapitola, je od nasledujúceho oddelený interpunkciou (stmievačkou, 
roztmievačkou, prípadne zvukovou pauzou, v ktorej predchádzajúci záber úplne doznie, než 
ho nahradí nový záber a nové prostredie) a každá z podkapitol je od 

                                                             
85 Boom-pole je špeciálna teleskopická tyč určená pre zvukové príslušenstvo z pružného materiálu a rukoväťou 
z mäkkého materiálu, tlmiaca nežiaduce nárazy či pulzovanie rúk. Blimp je držiak a ochrana mikrofónu, na ktorú 
je možné nasadiť protiveternú ochranu, ktorá rozptyľuje napr. nárazy vetra pri natáčaní v exteriéroch. 
86 (Valušiak, 2005: 129) 
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predchádzajúcej/nasledujúcej vlastným predelom87 a to grafickým (novú kapitolu naznačuje, 
okrem titulku s jej názvom, maskovací rám na vrchu a spodku obrazu, tvz. letterbox, ktorý 
imituje širokouhlý obraz a dáva predelom jednotný, nezameniteľný vizuálny charakter, ktorý 
nie je možné zameniť s inou časťou) alebo obrazovým88. Rovnako tak hudobná a obrazová 
zložka vytvárajú asociatívne spojenie medzi úvodom a záverom, v ktorom ústredná pieseň At 
war tvorí podkresovú líniu naznačujúcu, že sa blíži záver, navodením podobnej atmosféry ako 
v úvode dokumentu. Nepodceniteľným prvkom drámy je úvod a záver nielen z obrazového 
hľadiska, ale taktiež vo forme prvého a posledného slova/vyjadrenia. V dokumente 
Swordfishtrombones „AT WAR” je ním akcentovanie významu hudby v živote Karla Krtičku, 
prípadne pocitov Aloisa Ponížila pri hre, v úvode a vyslovenie viery v budúcnosť hudobného 
zoskupenia a spoločného pôsobenia členov, ktoré je zároveň vyslovením hlavnej autorovej 
túžby, pocitu a myšlienky mediovanej skrz protagonistov v jeho závere89.  
 

4.8.2 Režijný zámer 

Úlohou režiséra pri produkcií akéhokoľvek audiovizuálneho diela je udržanie jednotnej 
formálnej a obsahovej línie diela. Je zjednocujúcim prvkom, ktorý udržiava dohľad nad 
všetkými fázami výroby od počiatočného scenára až po finálny strih, s cieľom udržať celkovú 
atmosféru90 diela a jeho vyznenie na jednej úrovni. Režijným zámerom v produkčnej fáze 
výroby bolo vytvoriť uvoľnenú, priateľskú atmosféru počas hĺbkových rozhovorov a pokúsiť 
sa  v čo najväčšej miere odpútať pozornosť od kamery a nahrávacej zvukovej techniky91. 
Nimi museli byť spovedané osoby vybavené, aby bolo možné docieliť úprimné a 
bezprostredné odpovede, pozostávajúce zo zmysluplných viet obsahujúcich kľúčové slová 
k danej téme, čím sa eliminovala potreba autorského dorozprávania deja, prípadne 
vysvetľovania nepochopiteľných súvislostí. Tento zámer sa podarilo naplniť podľa očakávaní. 
Odpovede respondentov netrpia ani nezrozumiteľnosťou ani prílišnou stručnosťou, či 
neprirodzenosťou vyznenia. Podarilo sa docieliť nestrojené, úprimné odpovede, často 
dokonca prekvapivé, či vtipné. Keďže rozhovory sú ťažiskovou zložkou zvoleného typu video 
dokumentu, úspech celého projektu bol úzko spätý s úspešným zvládnutím režisérskeho 

                                                             
87 „[L]ze předem vymyslet některé zajímavé přechody sekvencí nebo dokonce stylistické figury jako metaforu, 
elipsu atd., ale ani v takových případech scénář nedefinuje závěrečnou střihovou skladbu v takové míře jako 
u filmů fabulovaných.” (Valušiak, 2005: 129) 
88 Obrazové predely nezdieľajú vizuálny charakter predelov podkapitol, nakoľko neplnia oznamovaciu funkciu 
prechodu do ďalšej tematickej časti, ale obrazovo rozvíjajú vypovedané a zároveň plnia funkciu zmeny tempa 
a sú osviežením v pravidelných intervaloch v momentoch, kedy hrozí, že pozornosť diváka by mohla klesať, 
prípadne odradiť od ďalšieho sledovania z dôvodu monotónnosti rozprávania. 
89 „Rozhodně bychom si měli připravit aspoň závěr filmu, který bude shrnutím řečeného, podtrhnutím základní 
myšlenky, možná i osobním názorem autora.” (Valušiak, 2005: 129) 
90 „[Je] dalším kriteriem pro řazení zábérů do sekvencí i do řad záběrů. "Ranní" záběr nemůže být ve "večerní" 
sekvenci, "zamračený" záběr za "slunečním". (Valušiak, 2005: 132-133) 
91 „[D]obře víme, že režisér dokumentů velice často skutečnost upraví, vylepší, "naservíruje", ale i tak je zřejmé, 
že v této kapitole ztrácí svou důležitost většina toho, co se týká aranžování herců. Režisérovi tím ovšem odpadá 
spousta starostí, ale pozor: zmenšuje se také možnost určovat tímto způsobem tempo a rytmus již v období 
realizace.” (Valušiak, 2005: 130) 
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vedenia, ktoré bohužiaľ, šlo na úkor už spomínanej obrazovej kvality u niektorých 
rozhovorov a následného citlivého spracovania zozbieraného materiálu strihačom92. 
 Osoba režiséra v sebe stelesňuje zjednocujúci prvok všetkých profesií, ktoré sa na 
výrobe audiovizuálneho diela podieľajú a to tak scenára ako aj zvuku, kamery93 a strihu. 
Spojením osoby kameramana a režiséra bolo docielené ideálnej fúzie pre metódu 
„objektivního záznamu dejů”94, nazývanú „kamera - péro”. „Tímto způsobem se snaží autor 
proniknout pod povrch věcí, jednání. Tento zápis fakt kamerou není inscenačně nijak 
připraven. Autor [...] zná pouze v obrysech co se bude dít a ze zachycenýh úryvků skladá [...] 
celistvou myšlenku. V jádru je to metoda deskriptivní, která čerpá z fakt.”95  
 

                                                             
92 „[V] hraném filmu může střihač svým tvůrčím přístupem dílo nanejvýš esteticky a rytmicky uspořádat, 
pořípadě autorovi pomoci ve vyslovení nebo dotvoření jeho záměrů. V dokumentu se však dokonce může sám 
stát režisérovým rovnocenným partnerem, jedním z autorů filmu, a to právě definitivní a koncepční skladbou 
záběrů a sekvencí.” (Valušiak, 2005: 103-131) 
93 „Za vizuální a auditivní kinetickou skladbu obrazu odpovídá režisér a úloha kameramana se soustřeďuje na 
světelnou a pohybově výtvarnou stránku dynamického obrazu.” (Baran, 1975: 10) 
94 (Baran, 1975: 87)  
95 (Baran, 1975: 87) 
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5 Záver 

 
Výsledkom produktovej bakalárskej práce je praktický výstup, hudobný dokument, 
pojednávajúci o hudobnom zoskupení s názvom Swordfishtrombones. V stopáži presahujúcej 
55 minút prináša profil kapely a jej členov, vhľad do histórie a pozadia jej vzniku a pôsobenia 
na brnenskej hudobnej scéne. Dokument mal za cieľ čo najvýstižnejšie, nevtieravou, pútavou 
formou poskytnúť záujemcom podrobné, inak ťažko dohľadateľné podrobnosti o živote tejto 
kapely. Prostredníctvom výpovedí členov zachytených kamerou rozpráva chronologický 
príbeh, do ktorého vstupujú osoby úzko späté s členmi a dianím okolo kapely. V jednotlivých 
kapitolách a podkapitolách prináša vyvážené a neskreslené udalosti, tak ako sa pred kamerou 
odohrali, prípadne tak ako si na ne protagonisti spomínajú. Maximálnej vyváženosti diela je 
dosiahnuté častým striedaním uhlov pohľadov formou striedania hovoriacej osoby čím sa nie 
len zrýchľuje rytmus plynutia dokumentu, taktiež je ním dosiahnutá jeho vyššia atraktivita 
a pútavosť.  
 Textová časť práce si nekladie za úlohu zdvojovanie informácií, ktoré v dokumente 
zaznejú. Je viac popisom a analýzou postupov zvolených v jednotlivých fázach výroby 
audiovizuálneho diela a tvorivej činnosti jeho autora, než sociologickou či psychologickou 
sondou do zákulisia fenoménu Swordfishtrombones. Túto úlohu postačujúco plní dokument 
samotný.  
 Kapitola teoretického ukotvenia nie je vyčerpávajúcim výpočtom všetkých 
výrazových prostriedkov a pracovných postupov a ani k tomuto cieľu nikdy nesmerovala. 
Ťažisko práce spočíva v aplikácií a praktickom užití. To, čo nepokrýva teoretická stať, je 
obsiahnuté v stati reflexie praktickej práce, ktorá si kladie za cieľ stať sa návodom, prípadne 
pomocníkom pri výbere a rozhodovaní o tom, ktoré z možných výrazových prostriedkov 
média je a nie je vhodné použiť a snaží sa zdôrazňovať dôležitosť ich selekcie. Jej úlohou je 
zaplniť informačnú medzeru, ktorá vzniká na ceste diela od autora k divákovi. Konzument 
hotového diela totiž nemá možnosť nahliadnuť do „kuchyne” vzniku vzhliadnutého filmu, 
nakoľko ten sa snaží potlačiť existenciu autora stojaceho za príbehom. Textová časť práce sa 
pokúsila sofistikovane zaplniť túto medzeru spojením teoretických diel zaoberajúcich sa 
tematikou audiovizuálnej tvorby s aplikáciou týchto teoretických postrehov v praxi a spätnou 
reflexiou výsledkov tohto snaženia.  
 Niektoré režijné ciele sa aj napriek snahe autora nepodarilo dosiahnuť a to z dôvodu 
nepredvídateľných okolností, ktoré vznik dokumentu sprevádzali. Zber materiálu ako aj 
samotná realizácia boli pôvodne plánované vo väčšom rozsahu. Avšak potom, čo bola 
skúšobná miestnosť kapely v areále bývalej Zbrojovky vykradnutá, kapela prišla o veľkú časť 
svojho vybavenia, zrušila a dodnes neobnovila svoje koncerty a basgitarista Martin Zaplatílek 
kapelu opustil, bolo natáčenie prerušené. Autor textu a dokumentu verí, že tento stav nemá na 
výsledný produkt žiadny dopad a že dokument Swordfishtrombones „AT WAR” na diváka 
pôsobí uceleným, plnohodnotným dojmom, že je dielom s logickou štruktúrou a ukončenou 
dramatickou linkou. Taktiež vyslovuje nádej, že dokument si nájde cestu k fanúšikom kapely, 
rovnako ako k všetkým jej členom a stane sa zhmotnenou spomienkou na jednu etapu ich 
života. 
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Anotácia 

Hudobný dokument Swordfishtrombones „AT WAR” je produktovou bakalárskou prácou 
pozostávajúcou z praktickej časti, ktorú predstavuje audiovizuálne dielo na nosiči DVD a 
odbornej teoretickej práce. Praktická časť pojednáva o histórií hudobnej skupiny 
Swordfishtrombones od jej vzniku až po súčasnosť. Cez jednotlivé kapitoly dokument 
odhaľuje pozadie formovania hudobného štýlu kapely a hľadania vlastného publika či 
samotného významu, ktorý ma hudba pre členov kapely v ich živote. Čiastočne načiera do 
prostredia českého hudobného priemyslu v zmysle produkcie CD nosičov a ich distribúcie.  
Teoretická časť popisuje výrazové prostriedky pre televíznu tvorbu, ich selekciu a následnú 
aplikáciu v praxi. Jednotlivé časti produkčných fáz analyzuje a prináša autorovu reflexiu.  

 

 
Summary 

Music documentary Swordfishtrombones "AT WAR" is a product bachelor diploma thesis, 
which consist of theoretical part as well as production of an audiovisual work on DVD refered 
to as a practical part. This practical part deals with historical facts concerning music band 
named Swordfishtrombones since it's foundation till nowadays. Chapter by chapter this 
documentary reveals the background of setting the music band style and search for the 
suitable audience as well as the meaning of music itself in their lives. Gives a brief insight to 
the atmosphere of czech music industry and its music production and distribution. Theoretical 
part describes ways of expression in television production, selection of these expressions and 
their aplication in practical use. It analyzes each part of the production and brings author's 
self-criticism.  
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Súpis príloh 

 
1. obr. 01 - Miloš Rejsek - preexponovaný, farebne posunutý záber, prázdny priestor v 

kompozícii v ľavej časti obrazu 
 
2. obr. 02 Martin Zaplatílek - polodetail, pravidlo tretín 
 
3. obr. 03 - Karel Krticka - mierny podhľad, americký plán 
 
4. obr. 04 - strih po ose 
 
5. obr. 05 - kapitola „Milos” 
 
6. obr. 06 - Amorous Fruit 
 
7. obr. 07 - titulky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

36 

Prílohy 
 

 
obr. 01 - Miloš Rejsek - preexponovaný, farebne posunutý záber, prázdny priestor v 
kompozícii v ľavej časti obrazu 

 
 

 

obr. 02 Martin Zaplatílek - polodetail, pravidlo tretín 
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obr. 03 - Karel Krtička - mierny podhľad, americký plán 
 
 
 

 
 
obr. 04 - strih po ose 
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obr. 05 - kapitola „Miloš” 
 
 
 

 
 
obr. 06 - Amorous Fruit 
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