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ieÚvod
V roce 2013 byla realizována výstava „Dny strojírenství“, která představila dvanáct 

zlínských strojírenských firem navazujících na odkaz strojíren firmy Baťa. Součástí vý-
stavy byla i historie strojíren ve Zlíně od roku 1903 po současnost. 

Příprava výstavy trvala více než jeden rok. Při hledání útržků minulosti jsem si uvě-
domil, že naši strojaři mají možnost navazovat na tradici vytvořenou našimi otci  
a dědy. Je nespornou skutečností, že vznik strojíren a zejména jejich neskutečný roz-
voj v letech 1932 až 1939 měl pevný základ a hybnou sílu, na něž lze ve Zlíně úspěšně 
navázat i dnes.

Vždyť ve Zlínském kraji má strojírenství čtyřicetiprocentní podíl v průmyslu, což je 
nejvíce ze všech krajů České republiky.Ve strojírenství je zaměstnáno asi čtyřicet tisíc 
pracovníků.

Fenomén Baťa a Zlín
Baťa je Zlín a Zlín je Baťa. Zlín se během pouhých deseti let (1930 až1939) stal do-

slova hansovním městem Československé republiky. Město Zlín a firma Baťa se staly 
symbolem moderní doby. Sem přicházeli lidé z celé republiky, kteří díky systému říze-
ní dokázali vybudovat centrum známé na celém světě. Pro všechny pracovníky bylo 
ctí u Baťů pracovat a vzdělávat se.

Nejen rozvoj firmy Baťa, ale i rozvoj architektury, kultury, bydlení a dalších oblastí 
se stal synonymem města Zlína. Kdo je navštívil, byl nadšen. Byla to doslova „Ame-
rika“, kde se získávaly odborné zkušenosti s velmi vyspělou technikou. Výchova  
a vzdělání dávaly mladým lidem perspektivu dalšího osobního rozvoje. Moderní způ-
sob bydlení, vzdělávací systém a vysoké platy, včetně osobních podílů, zajišťovaly 
rozvoj osobností, které se později uplatnily v různých místech Československa, ale  
i v zahraničí.

Fenomén značky Baťa je zlínským pokladem a zůstává dědictvím celého Zlína. Za-
slouží si instituci, kde lidé najdou inspiraci pro svůj další rozvoj, kde se mohou vzdělá-
vat, získat informace nebo se setkávat s největšími odborníky z tuzemska i zahraničí.

Nerozdělujme značku Baťa, nehledejme, kdo byl lepší a kdo horší, značka Baťa je 
jen jedna v minulosti, současnosti i budoucnosti.

Strojírenství
Rozvoj strojíren ve Zlíně navazuje na expanzi výroby obuvi ve firmě Baťa. Na přelo-

mu 19. a 20. století existovalo ve Zlíně několik strojníků, kteří se starali o opravy a údrž-
bu ručních strojů a jednotlivých strojních zařízení nahrazujících namáhavou manuál-
ní práci. Tomáš Baťa si (především při svých cestách po Německu a USA) uvědomil 
potřebu strojních zařízení, které výrazně zvýší produktivitu práce. 

Vznik strojíren je kladen do roku 1903, kdy Tomáš Baťa vybudoval v dřevěném pří-
stavku o rozměrech 15 x 5 metrů strojnickou dílnu. Jejím vedením byl pověřen Jaro-
slav Lízal a pracovalo v ní šest dělníků. 

V letech 1913 až 1923, v návaznosti na rozšiřování výroby obuvi, byla strojírna vyba-
vena moderními obráběcími stroji, vesměs nakoupenými v zahraničí, které sloužily pře-
devším pro výrobu náhradních dílů, sekacích strojů a forem pro gumárenský průmysl. 
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V roce 1923 byla založena odborná strojnická škola a v roce 1930 průmyslová 
strojnická škola sídlící v budově Masarykových škol. Zde po skončení pracovní doby 
probíhala až do večerních hodin jak teoretická, tak i praktická výuka. 

Po rozšíření strojíren (vybudování tří nových budov) byla v roce 1933 zavedena vý-
roba nových obuvnických strojů. Byly mj. vyrobeny první vulkanizační lisy na výrobu 
pneumatik pro auta, motocykly i jízdní kola. 

Ovšem největšího rozvoje strojíren ve Zlíně bylo dosaženo v letech 1933 až 1939. 
Byla postavena první halová budova, vybudována moderní slévárna a další ně-
kolika etážové budovy. Uvedené investice znamenaly nebývalý rozvoj strojíren  
a především vývoj nových obráběcích strojů přinesl doslova revoluci na evropských 
trzích. Poptávku po nových strojích nestačila pokrýt vytvořená kapacita, proto byly 
zakládány nové strojírenské firmy na Slovensku a později v Čechách. 

Strojírenská výroba byla (vedle obuvnických strojů) rozšířena o:
– pletací stroje včetně jehel 
– koželužské textilní a papírenské stroje
– obráběcí stroje
– jízdní kola mAs
– výroba letadel v Otrokovicích
– slévárenské výrobky
– nákladní i osobní výtahy

Ve všech uvedených oborech bylo vlastním výzkumem a vývojem i spoluprací  
s konstruktéry a inženýry dosaženo velkého rozkvětu baťovského strojírenství.

Rozmach strojíren si vyžádal založení dalších továren mimo Zlín (Sezimovo Ústí, Zruč, 
Třebíč), vytvoření specializovaných konstrukčních kanceláří, patentového oddělení, 
firemní normalizace, laboratoří atd. 

Od roku 1938 byl ředitelem technických skupin, v nichž pracovalo osmnáct tisíc za-
městnanců, Bohuslav Ševčík. Význam technických skupin pro firmu Baťa dokládalo  
i umístění kanceláře ředitele Ševčíka v budově 21 v bezprostřední blízkosti šéfa. Jako 
jediný odborný ředitel měl svou kancelář vedle Jana Antonína Bati.

Je nutno zdůraznit, že v tomto období pracovali na vývoji nových strojů přední češ-
tí konstruktéři, které Baťa získal z leteckého, automobilového a zbrojního průmyslu.  
Ti přinesli do konstrukčních kanceláří nové moderní myšlenky a ve spolupráci s mla-
dou generací zlínských strojařů dokázali porazit evropskou konkurenci.

Rok 1938 se stal i posledním rokem rozkvětu Baťových strojíren. Za 2. světové války 
byl další rozvoj strojíren ovlivněn válečnou výrobou pro Wehrmacht.

Teprve po roce 1945 nastává další rozvoj strojíren ve Zlíně, Sezimově Ústí a dalších 
československých městech, v nichž měl zlínský koncern své společnosti a továrny. 
Toto období však bylo velmi složité zejména pro vývoj obráběcích strojů, jejichž výro-
ba měla být ve Zlíně ukončena. Zásluhou především vynikajících konstruktérů kopí-
rovacích frézovacích strojů byla nakonec podmíněně zachována a v dalších letech 
dále rozvíjena.

V letech 1950 až 1990 byla výroba obráběcích strojů v Československu soustředě-
na do dvou největších společností, a to ZPS Gottwaldov a MAS Sezimovo Ústí. Obě 
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ieznačky navazovaly na vývoj obráběcích strojů u firmy BAŤA a největším potenciá-
lem pro rozvoj obou firem byly konstrukční osobnosti, jež navázaly na slavnou před-
válečnou epochu. 

Moderní obráběcí stroje byly v 70. a 80. letech 20. století exportními skvosty našeho 
strojírenského průmyslu, proto se i další rozvoj nezastavil ani po roce 1990. Produkce 
a zejména vývoj strojů u obou firem pokračoval bez přerušení i v dalších letech. 

Budoucnost ve strojírenství
Budoucnost průmyslu – to je a bude základ ekonomiky. 
Ve Zlínském kraji je registrováno v průmyslu osmdesát pět tisíc zaměstnanců, z toho 

čtyřicet tisíc strojařů, což je téměř 50 %. To je síla a to je i budoucnost. Každá moderní 
společnost, všechny její sféry (průmysl, zemědělství, služby) potřebují stroje, potřebují 
dobré techniky s odbornými znalostmi. Vzdělávací proces od základního školství až 
po technické univerzitní vzdělání je nutno modernizovat a tím i zatraktivnit pro mla-
dou generaci. Moderní strojírenství vyžaduje odborné znalosti ve všech technických 
činnostech.

Strojírenství budoucnosti, to jsou:
– supermoderní technologické procesy – ve všech průmyslových oblastech
– obráběcí stroje řízené počítačem ve více pracovních osách
– technologie výroby dílů na 3D tiskárně
  o např. ozubená kola do čerpadel
  o rychlá výroba prototypových modelů 
  o vývoj tiskáren v USA tvoří skupina 300 lidí a je zaměřen na výrobu součástí 

na bázi FE
– nové kompozitní materiály, uplatňované především v leteckém a automobilo-

vém průmyslu a postupně zasahující do všech oborů
– propojení informační technologie a výroby a tím vytvoření flexibilní tovární výroby 

(automatizované výrobní procesy) s označením Průmysl 4.0.

Velkým příslibem dalšího pokroku ve strojírenství je nástup mladé generace. Přes 
dnešní problémy malých i velkých firem se zájem o technické obory postupně zvy-
šuje. Dokladem je zvýšený počet studentů na středních technických školách. Zda 
tento trend bude pokračovat, záleží i na jednotlivých firmách, podmínkách pro další 
vzdělávání a především na finanční motivaci. U „Baťů“ byli strojaři nejlépe placenou 
skupinou spolupracovníků. A to je i jeden z budoucích cílů strojírenského odvětví.

Na závěr si dovolím několik rad mladým budoucím technikům:
a) VZDĚLÁVEJME SE – VE ŠKOLE, PO ŠKOLE, V PRÁCI
 Věřím, že v dalších letech bude ve zlínské univerzitě otevřena fakulta strojní.
b) LOAJÁLNOST
 Tato vlastnost byla pro baťovce typická, zejména u českých pracovníků pracují-

cích u baťovských firem v zahraničí byla vždy patrná hrdost na svou firmu.
c) PŘÍCHÁZEJME S NOVÝMI MYŠLENKAMI, MĚJTE SVÉ SNY, KTERÉ SI BUDETE PLNIT
 Ve svém úsilí nesmíte povolit (Kdo chvíli stál…).
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d) DISCIPLÍNA 
 –  pořádek
 –  využití pracovní doby
 –  aktivita na svém pracovišti – spolupráce s ostatními
e) VÍRA
  Myslet pozitivně je základ úspěchu, naslouchejte a seberealizujte se.
f) SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
 Umožňuje budovat nové profesní kontakty – zahraniční stáže, práce u zahranič-

ních firem atd.
g) ČÍM VÍCE UMÍŠ, TÍM VÍCE SE UPLATNÍŠ 

Příloha:
Srovnání vývoje dvousvětových firem.

Přestavím dva průmyslové magnáty, kteří stáli u zrodu vlastních firem s podobnými 
osudy, ale rozdílnými konci. Na jedné straně Tomáš Baťa a na straně druhé Robert 
Bosch. Oba začínali s malými firmami a největšího rozmachu dosáhli zejména v le-
tech 1932 až 1939. Válka a nástup Hitlera k moci znamenal u obou firem převedení 
výroby pro potřebu Wehrmachtu. Poválečný rozvoj znamenal na jedné straně po-
stupné vyklizení světových pozic a na druhé straně vývoj společnosti vedoucí ke 
světové špičce.

BAŤA 
obuvnický magnát versus

BOSCH
globální dodavatel automobilové 

techniky
Tomáš Baťa zakladatel – narozen 1876 Robert Bosch zakladatel – narozen 1861

Vznik obuvnické dílny 1894 vznik firmy
Vznik 1. dílny pro jemnou mechaniku 

1886 
Rozvoj magnetického zapalování

Obě firmy měly prvních 5 až 8 let velké finanční problémy, 
byly zadluženy a musely propouštět zaměstnance

Cesta do USA, získání zkušeností 1904–1906 Vznik první obchodní společnosti v USA  
a získávání zkušeností

Rozvoj obuvnické výroby a rozšiřování ob-
chodní sítě v ČSR a Evropě 1918–1930

Již v roce 1913 měl BOSCH zastoupení 
na všech klíčových trzích  

Rozvoj světelného systému do aut, vznik 
nových obchodních jednotek

1932 – Úmrtí Tomáše Bati, který ve své závěti 
určil svého nástupce Jana Baťu

1926 – Z vedení firmy odstupuje Robert
Bosch a vedením pověřil nový tříčlenný 

tým

Rozvoj obuvnické výroby  
po celém světě

Rozvoj další průmyslové výroby
– strojírenství

– letectví
– stavebnictví

– chemický průmysl
– vodní doprava

1932–1939

Diverzifikace firmy – automobilové 
komponenty: 

– elektrické nářadí
– plynové kotle

– chladničky
Rozvoj obchodní sítě po celém světě
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ie1940–1945  
Ve válečném období byly kapacity obou společnosti využívány pro válečnou výrobu  

a pro potřebu Wehrmachtu

Znárodnění firem BAŤA v ČSR 1945–1946
Spojenci zničili leteckými nálety 

značnou část továren a firma BOSCH 
musela poskytnout spojencům všechny 

své patenty a průmyslové vzory

Firma BAŤA má všechny zahraniční 
společnosti a 30 tis. zaměstnanců 1946 BOSCH má 2 vlastní závody a10 tis. 

zaměstnanců

Doc. PhDr. Jiří Pernes, PhD.: „Jestliže Tomáš Baťa 
starší, stejně jako Jan Antonín Baťa, dokázali  

v meziválečném období překonat
neskutečné ekonomické problémy včetně 

velké hospodářské krize 30. let a přivést podnik 
k dalšímu rozmachu, Tomíkovi se to nepodařilo. 

Když se v 70. a 80. letech musel potýkat se 
stále silnější konkurencí asijských ekonomických 
tygrů, nenašel žádný úspěšný recept ke zvlád-
nutí tohoto problému, který by byl srovnatelný 
s geniálním řešením obou jeho předchůdců. 

Za vedení Tomáše juniora podnik Baťa vyklízel 
pozice na světovém trhu, baťovské továrny  

v Evropě i jiných částech světa, které budoval 
jeho zostuzený strýc Jan, zanikaly. Firma se 
soustředila spíše na prodej buvi od jiných 

výrobců než té vlastní a dnes je již jen slabým 
stínem bývalé velikosti.“ (Pernes 2013)

1947–2015

Vývoj zaměřen na nové technologie
– elektronika pro automobily. Vznik 
vstřikovacího systému pro zážehové 

motory
– rozšíření sortimentu elektrického 

nářadí pro domácnosti
– vznik divize balících strojů pro farmacii  

a potravinářský průmysl
– telekomunikační aktivity

–vznik globální sítě vývojových, výrob-
ních  

a prodejních organizací

Dnes má firma Baťa 20 tis. zaměstnanců 
a obrat firmy nemám k dispozici

Dnes má firma Robert Bosch 360 tis.
zaměstnanců a roční obrat 49 mld. EUR

Závěrečné hodnocení nechávám na čtenáři.

Literatura:

PERNES, J. 2013: Fenomén Baťa: český podnikatelský zázrak, který ohromil svět. Jak se zrodilo zlínské 
impérium? 1900. In: Extra historie: Kauzy. Brno: Extra Publishing.

DUBEN, J. 1980: Historie Baťových strojíren. Rkp.

BOSCH, R. 2014: Leben und Werk, Magazin zur Bosch-Geschichte.

Robert Bosch GmbH– Wikipedie, https://cs.wikipedia.org/wiki/Robert_Bosch_GmbH
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Dva příklady využití animované  
tvorby v muzeu
Petra Peštová
Kateřina Hausenblasová

Dva příklady využití animované tvorby v muzeu
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iePříspěvek představuje dva přístupy k využití filmové animované tvorby v rámci 
vzdělávacích programů v muzeu. V prvním případě byla animační dílna zařazena 
jako závěrečná, rozšiřující nabídka vzdělávacího programu k výstavě s environmen-
tálním podtextem. Tvorba scénáře kratičkého filmu a jeho zpracování žáky mělo slo-
užit mimo jiné jako jedna z metod získávání dat k ověření didaktického zpracování 
učiva, aplikovaného v prostředí muzea.

Druhý případ nastiňuje naopak využití animované tvorby a její specifické formy po-
znávání jako primárního nástroje edukace v muzeu. Animovaný film o životě a díle 
Jakuba Jana Ryby zde vznikal na základě cílené, několikaměsíční spolupráce žáků 
ZUŠ JJR a Podbrdského muzea.  Žáci v rámci sběru materiálů a výtvarnému zpraco-
vání podkladů k filmu navštívili řadu míst a institucí a v duchu objektového učení se 
učili konfrontovat reálie. Snaha o zprostředkování vědomostí pomocí filmové řeči 
nutila žáky formulovat myšlenky do vizuální filmové podoby tak, aby byly srozumitel-
né pro diváka a  měly nosnou informativní složku.

„PŘÍBĚH ZEMĚ“ – animační dílna jako závěrečná, rozšiřující nabídka vzdělá-
vacího programu s environmentálním podtextem

V roce2011 byla ve Vlastivědném muzeu Nymburk prezentována výstava  
Y. A. Bertranda Energie. Vzdělávací program k výstavě vznikal v úzké spolupráci  
s nymburským gymnáziem a místními základními školami, vycházel z RVP ZV a hlav-
ním mottem byla otázka: „Mohu také já sám přispět ke zlepšení svého okolí?“. Proto 
jsem z pozice muzejního pedagoga výstavu doplnila o výtvarné objekty recyklující 
výtvarnice Dagmar Urbánkové a vzdělávací program k oběma výstavám jsem tak 
zaměřila nejen na představení globálních problémů naší planety (obnovitelné a ne-
obnovitelné zdroje energie, trvale udržitelný rozvoj, biodiverzita), ale také na kon-
krétní příklady lidí, kteří se pokusili své způsoby života z ekologických důvodů změnit. 
Práce v expozici byla doplněna o komentovanou projekci, která se opírala o po-
znatky socioložky Hana Librové (Pestří a zelení a Vlažní a váhaví – ekologická stopa, 
ekologický tlumok, ekologické bydlení, způsob života, recyklace). Každý vzdělávací 
program završovala recyklační výtvarná dílna – žáci po příkladu recyklujících výtvar-
níků vytvořili kolážovou postavu, která odkazovala k pozitivnímu nebo negativnímu 
(spotřebnímu) způsobu života. 

Nabídka vzdělávacích programů byla rozšířena o EKODEN pro žáky nižšího gym-
názia. V rámci setkávání s osobností (Dagmar Urbánková) jsme zvali školy na au-
torské dramatické představení, literární besedu a výtvarnou dílnu. Jako závěrečná 
nabídka vzdělávacího programu k výstavě s environmentálním podtextem byla za-
řazena dílna animační. 

Tato dílna je příkladem využití mediální tvorby v prostředí muzea, a to i v případě, 
kdy muzeum regionální úrovně nemá odpovídající technické vybavení ani prosto-
ry pro vzdělávací programy. Byla realizována ve spolupráci se studentkami Pedf UK 
za využití dvou notebooků, dvou fotoaparátů, malého stolku a skleněné desky. 
Animační dílny se zúčastnily dvě skupiny žáků, které dříve absolvovaly vzdělávací 
program (Prima A nymburského gymnázia a výtvarný kroužek DDM Symfonie). Pří-
pravná, motivační fáze byla realizována v prostorách gymnázia. Primáni dostali za 
úkol vymyslet scénář kratičkého filmu, příběh, ve kterém by uplatnili některé vědo-
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mosti, získané při vzdělávacím programu v muzeu. Podmínkou bylo využít při anima-
ci všechny kolážové postavy, které při programech vznikly. Tak se všichni žáci, kteří 
program navštívili, stali aktéry filmu. Vlastní animace byla realizována v prostorách 
DDM Poděbrady (úvodní část filmu, časová dotace 4 hodiny), druhá přímo v prosto-
rách muzea (hlavní část filmu, časová dotace opět 4 hodiny). Hudbu k filmu složil žák 
primy A. Tvorba scénáře kratičkého filmu a jeho zpracování žáky mělo sloužit mimo 
jiné jako jedna z metod získávání dat k ověření didaktického zpracování učiva, apli-
kovaného v prostředí muzea. Film byl po dokončení rozeslán do všech škol, jejichž 
třídy program navštívily.

https://www.youtube.com/watch?v=MlBKMy-eVHk&feature=youtu.be

„JAKUB JAN RYBA DĚTSKÝMA OČIMA“ – příklad využití animované tvorby 
jako primárního nástroje edukace v muzeu i ve škole
Výtvarný obor ZUŠJJR Rožmitál pod Třemšínem, Podbrdské muzeum, Aero-
škola

V roce 2015 si připomínáme výročí 250 let od narození a 200 let od smrti rožmitál-
ského učitele a hudebního skladatele Jakuba Jana Ryby (1765 – 1818). Jakub Jan 
Ryba byl tedy hlavním mottem všech školních projektů. Žáci výtvarného oboru ZUŠJJR 
vytvořili film.

Animovaný film Jakub Jan Ryba dětskýma očima vznikal na základě cílené, něko-
likaměsíční spolupráce žáků VO ZUŠJJR, Aeroškoly, Podbrdského muzea a Společ-
nosti přátel J. J. Ryby. 

Dva příklady využití animované tvorby v muzeu

ryba housle trida
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ieNaším cílem bylovytvořit animovaný dokument, který bude součástí vzdělávacího 
programu (jako prvotní motivace pro dětské návštěvníky muzea – před vstupem do 
expozice). Projekt byl vystavěn na pilířích konstruktivistické pedagogiky a objektové-
ho učení – důraz byl kladen na autenticitu exponátů a prostředí, projektové metody, 
reflexi a sebereflexi a prezentaci tvorby dětí. Trval od září 2014 do května 2015, kdy 
vyvrcholil vernisáží výtvarných prací a premiérou animovaného filmu. Animovaná 
tvorba a její specifické formy poznávání byly v rámci projektu využity jako primární 
nástroj edukace v muzeu.

Projekt byl realizován ve třech fázích. Přípravné fáze se účastnilo šest malých tříd-
ních skupin žáků výtvarného oboru, pouze dvě skupiny nejstarších žáků však animo-
vali vlastní film. Žáci v rámci sběru materiálů a díky výtvarnému zpracování podkladů 
k filmu navštívili řadu míst a kulturních institucí, spjatých se životem a dílem místního 
pedagoga a hudebního skladatele Jakuba Jana Ryby (sbírkové, předměty, archiv, 
chrámy, kde Ryba poslouchal hudbu a hrál). Navštívili i místa související s tvorbou 
profesionálních animovaných filmů, například studio Via Lucis. V duchu objektového 
učení1 se pak učili konfrontovat reálie. Velký důraz byl kladen na kresbu v plenéru, 
děti kreslily místa, kde Ryba působil, a pro kolorit doby na malém městě například  
i živá zvířata. 

Ve druhé fázi připravili nejstarší žáci na základě získaných vědomostí a praktických 
zkušeností podle filmového scénáře storyboard. Snaha o zprostředkování vědomostí 
pomocí filmové řeči nutila žáky formulovat myšlenky do vizuální filmové podoby tak, 
aby byly srozumitelné pro diváka a  měly nosnou informativní složku. Podle storyboardu 

Animační soustředění, pohled do studia a práce ve vrstvách na animačních stolech. 
Foto Jana Fischerová.
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pak kreslili konkrétní figury dle skutečných modelů v dobových kostýmech, dle kre-
seb připravovali plošné loutky.

Podklady pro animaci žáci zpracovávali formou několika výtvarných technik. Zá-
kladem byla kresba, při přípravě loutek byla uplatněna koláž a asambláž. Dramatic-
ké scény či duševní vypětí JJR jsou ilustrovány linorytem.

Vlastní animaci filmu předcházely dva animační semináře, které již byly vedeny 
ve spolupráci s pražskou Aeroškolou a jejichž cílem bylo seznámení dětí se základní-
mi principy animace, jejími možnostmi a limity. Jednalo se o jednoduché animační 
stop-motion etudy, které měly žáky připravit na souvislou práci ve studiu. Během 
prvního semináře vznikly krom pixilovaných etud také titulky, během druhého pak 
měli žáci možnost pracovat již přímo v animačním studiu, kde se seznamovali s pro-
storem, technikou a vyzkoušeli si ploškovou animaci ve vrstvách. Před vlastním sou-
středěním byl k dispozici dabing, na kterém spolupracovaly děti z literárně drama-
tického oboru.

Poslední fází projektu bylo závěrečné týdenní animační soustředění, které proběh-
lo v prostorách Podbrdského muzea. Zde již jen 14 žáků ve věku od 10 do 14 let 
pracovalo 6 hodin denně ve třech pracovních skupinách na závěrečné přípravě 
podkladů a vlastní animaci, opět ve spolupráci s Aeroškolou. Žáci měli ve studiu  
k dispozici jeden přípravný stůl a dva stoly animační – se třemi vrstvami skel. Harmo-
nogram dne obsahoval krom vlastní animace také hry vztahující se k filmové řeči, 
projekce krátkých animovaných filmů a procházky na místa, která Jakub Jan Ryba 
sám navštěvoval a která pak žáci ve filmu animovali.

Dva příklady využití animované tvorby v muzeu

Animační soustředění, pohled do studia a práce ve vrstvách na animačních stolech. 
Foto Jana Fischerová.
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ieBěhem soustředění byli žáci neustále konfrontováni s filmovým storybordem, podle 
kterého byla rozdělována práce do skupin a který sloužil i k celkové orientaci v čase 
a prostoru. Byl kladen důraz na pečlivou přípravu každé scény od fixace kulis, přes 
nastavení techniky a světel až po rozpis časování každé animované sekvence. Po-
zorování reálného pohybu se stalo základním východiskem pro fázování animace. 
Každý den byl zaměřen na jeden konkrétní problém týkající se dynamiky animace  
a na jeho aplikaci do vybraných záběrů. Důležitým prvkem byla i každodenní projek-
ce profesionálních animovaných filmů a reflektivní projekce hotových animačních 
sekvencí z předešlých dnů, které dávaly žákům zpětnou vazbu k jejich stávající práci.

Postprodukci zajišťovala z časových důvodů již samotná Aeroškola, která však 
důsledně respektovala dětskou vizi filmu a při skládání sekvencí postupovala podle 
dětmi vytvořeného storyboardu. Ukázalo se jako nutnost věnovat ještě jednu vyučo-
vací jednotku tzv. dotočkám a nafotit do filmu ještě několik animovaných sekvencí. 
Na závěr byl film konzultován s Prof. Rudolfem Adlerem z pražské FAMU a jeho připo-
mínky byly reflektovány v závěrečné části postprodukce.

Projekt se podařilo zrealizovat včetně dílčích cílů. Žáci díky práci na filmu poznali, 
že mohou dohledat množství materiálů, vypovídajících o konkrétní době. Jejich sna-
ha o zprostředkování vědomostí pomocí filmové řeči, tedy snaha formulovat myšlen-
ky do vizuální filmové podoby tak, aby byly srozumitelné pro diváka a  měly nosnou 
informativní složku, umožnila jejich nabyté vědomosti reálně aplikovat a pomohla je 
upevnit.

Velmi důležitým shledáváme fakt, že jejich dílo je dále k dispozici Podbrdskému 
muzeu jako součást výukových materiálů. Projekt byl tak pro děti skutečnou „za-
kázkou“, vidí, že jejich práce může být užitečná a sloužit druhým. Spolupráci žáků  
s kulturními institucemi vnímáme jako velmi prospěšnou a rozhodně budeme na po-
dobných projektech dále pracovat.

Poznámky:
1  Petráková, B., 2009: Příběhy sbírkových předmětů. Acta musealia Muzea jihovýchodní Moravy ve 

Zlíně, supplementa, 2009/3, s. 109. 
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