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Abstrakt
Mou absolventskou prací je video o karvinském oddílu bojového umění aikidó.
Jedná se o krátké audiovizuální dílo působící jako jeden z dalších nástrojů pro
představení karvinského oddílu aikidó. Nejedná se o dokument, jenž by se nořil do
hloubky tohoto japonského bojového umění a přinášel nové myšlenky či fakta.
Mou prací se naopak snažím striktně držet toho, co můžete vidět a zakusit, to se
snažím přiblížit a spojit s působením karvinského oddílu.
Jedná se o propagační video, které v krátké stopáži představí karvinský oddíl
aikidó i samotné bojové umění. Toto video bylo konzultováno se zadavatelem, tedy
karvinským oddílem aikidó; po zhotovení bude umístěno na webové stránky
oddílu.
Potencionální zájemce o cvičení se po zhlédnutí tedy dozví nejen co to aikidó
vlastně je, jak se liší od ostatních bojových umění, ale taky co se naučí během
prvních tréninků a koho může v karvinské tělocvičně potkat. Zjistí také motivaci
učitelů a žáků, proč aikidó cvičí a co jim dává.
Video by mělo pomoci při rozhodování potencionálních žáků, zdali toto bojové
umění začít cvičit. „První návštěvu“ dódžó totiž již budou mít za sebou; doma a
v teple, pozorní.
Součástí textové práce je seznámení s tématem mé absolventské práce, s jeho
rešerší, postupem a závěrem.
Samotný výstup spolu se scénářem se nachází v příloze na konci práce.
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Abstract
My dissertation work is a video of Karvina section martial art of aikido. This is a
short audio-visualpiece of work, acting as one more tool for performance Karvina
section of aikido. It is not a document that would be plunged into the depths of the
Japanese martial art and brought new ideas or facts. My work on the contrary, is to
stick strictly to the surface, the approach and combine it with the functioning of
Karvina dojo.
This is a promotional video with short footage showcasing Karvina section of
aikido and martial arts itself. This video has been consulted with clients, therefore
Karvina aikido section; after fabrication will be posted on the website of dojo.
Potential applicants on the workout after seeing thus learns not only what aikido
actually is, how it differs from other martial arts, but also what they learn during
the first training and who can meet in Karvina dojo. They also realize the
motivation of teachers and pupils, why aikido practice and what it gives them.
This video should help potential students when deciding whether this martial art
to start practicing. "First visit" of dojo will be completed at home.
Part of the text work is to introduce the topic of my graduate thesis, research,
procedures and conclusions.
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Úvod
Natočit krátký náborový materiál pro karvinský oddíl aikidó mě napadlo již dávno.
Zhruba pár dní před tím, než jsem sám v roce 2007 začal aikidó cvičit. Tehdy jsem
sám pocítil, že postrádám krátkou ukázku tohoto bojového umění. Jako dnes tak i
před lety byla možnost zhlédnout řadu ukázek online, jenže často se tato videa i
ukázky aikidó dost lišily od toho, co konkrétní oddíl a učitelé vyučují. Jak jsem sám
zažil, a učitel Roman Herdzina o tom ve videu mluví, samotný první příchod
začátečníka do tělocvičny je jistá výhra. Proto budou mít díky mému videu radost
třeba právě ti, kteří odvahu se do karvinského dódžó podívat osobně zatím
nedostali. O to horší by totiž mohlo být jejich zklamání, když po půl roce cvičení
s hrůzou zjistí, že tímto mírumilovným uměním marně ztráceli čas.
Během aktivní doby mého působení v karvinském dódžó jsem si stále více
uvědomoval sílu a potřebu přijít s novým oslovením potencionálních zájemců,
kteří jsou více než kdy jindy zvyklí si o čemkoliv během chvíle vyhledat díky
internetu všechny potřebné informace.
Rozpracovat a realizovat nápad dovršila absolventská práce na Vyšší odborné
škole publicistiky.
Následující textová část obsahuje fázi a myšlenky před realizací i po ní. Lze tedy
uvidět změny a problémy, které ovlivnily konečnou verzi audiovizuální práce.
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1 Teoreticko-analytická část
V následující části práce blíže uvedu téma a jeho záměr spolu s hypotézou, cílovou
skupinou a otázkami, které jsem se rozhodl klást sobě i respondentům. Dále
představím bojové umění aikidó i karvinský oddíl.

1.1 Téma
Tématem mé práce je cvičení japonského bojového umění aikidó. Téma je zúžené
cílovou skupinou, žánrem, stopáží i geografickou polohou. Tedy zúžené natolik, aby
se dalo zdárně vypracovat.
Rozhodně je třeba zmínit, že se nejedná o žádnou hloubkovou sondu do
japonských bojových umění ani jeho forem. Zapustit se takto ke kořenům části
japonské kultury je z mé pozice ještě brzo, byť se hloubkám věcí nebráním. Duch
budó je totiž natolik filosoficky široký, že bych sám na takový formát jistě zatím
nestačil.
Jde tedy o samostatně zvládnutelný projekt, a to představit toto umění
potencionálnímu zájemci s cílem nahlédnout do karvinského dódžó, a tak alespoň
částečně audiovizuálně zpřítomnit výuku.
Od samého začátku jsem si lámal hlavu s tím, jak mé dílo přesně vymezit. Nakonec
se však jedná o propagační video, které se blíží podobě dokumentu. Je to čistě
autorský záměr. Velkou část aikidó zabírá jeho filozofie, proto bylo tak těžké práci
žánrově někam zařadit a neudělat z něj pouhou „bojovku“.
Na tomto základě jsem pro inspiraci zhlédl jiné dokumenty o aikidó. Pro mou
stopáž kolem 8 minut se i po konzultacích ustavily konečné požadavky; představit
dódžó, představit a nezkreslit aikidó.

1.2 Záměr práce
Primární cíl práce byl tedy vytvořit propagační video pro karvinský oddíl aikidó,
jenž pro svou propagaci používá výhradně letáky. AV dílem by se totiž mohl posílit
příliv zájemců. Videem jsem sledoval přiblížení nepříliš známého bojového umění
především na Karvinsku. Práce je vytvořena tak, aby byla poněkud nadčasová a
karvinský oddíl mohl video používat po léta.
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Výstup cílové skupině přináší základní orientaci v aikidó. Video zpřítomňuje
cvičení, aniž by se musel zájemce vypravit do dódžó. Už tady totiž začíná jeho duch
- na jeho prahu.
V neposlední řadě bych touto prací chtěl alespoň částečně splatit, co mi během
cvičení učitelé předali a kam navedli.
S učiteli aikidó jsem i celý záměr a vyznění videa – coby se zadavateli – několikrát
konzultoval. Shodli jsme se klenbě příběhu, na scénáři s důrazem na konkrétní
části. Například kolik místa ve videu vyhradit tréninku dětí, kolik místa pro ženy a
kolik pro samotnou podstatu umění. Učitelům při prezentaci oddílu nešlo o to
vychválit karvinské dódžó, ani si vymýšlet akční scénáře. Záměr by se totiž mohl
minout účinkem; netrefit se do cílové skupiny, která nemusí být – jak jsem při
natáčení a vytváření videa zjistil - nutně vymezena věkem, ale spíše
psychograficky.
Záměrem práce bylo dostat malý kousek tréninku lidem až domů. Realizaci vidím
ve třech úrovních AV obsahu; první úroveň jsou výpovědi učitelů. Jejich obličeje a
grimasy zcela nezakrývat záběry, nechat vyznít jejich osobnost skrze oči, výrazy a
pohledy. Druhá úroveň jsou pokrývací záběry, jež ilustrují výpovědi a ukazují
techniky, které se člověk při studiu naučí. Třetí úroveň, a pro mě zároveň ta
nejdůležitější, jsou čisté synchronní pasáže průběhů tréninků. Právě ty mají – spolu
s oběma předchozími – dokreslit dojem „sedím v dódžó s vámi“. Třetí fázi vidím
jako logické vyústění prvních dvou.
1.2.1 Hypotéza
Hypotéz bylo při práci s tématem několik. Po konzultacích s vedoucím práce se
ovšem ustavila následovně.
Vycházel jsem z faktu, že karvinský oddíl aikidó v rámci náborové kampaně
používá výhradně letáky. Ty se AV dílu nemohou rovnat. Video totiž může
zpřítomnit ukázky, ať začátečníků, či dlouholetých studentů. Zájemci mohou skrze
video nahlédnout přímo do karvinského dódžó. Během krátké stopáže uvidět, na
jakou úroveň se dá díky tréninku aikidó vypracovat v konkrétním, karvinském,
oddíle.
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Hypotézu jsem se rozhodl ověřit na třiceti mnou oslovených respondentech. Měli
možnost porovnat leták s vytvořeným videem. Otázka zněla jasně; z kterého
informačního kanálu se dozvíte více?
1.2.2 Cílová skupina
Jako cílovou skupinu mé práce jsem si vytyčil lidi zajímající se o bojová umění, o
jejich formy – v tomto případě aikidó, zájemce o cvičení především na Karvinsku,
Věková hranice je na pomezí 15 let výše, především kvůli dělení tréninku na děti a
dospělé.
Jak jsem se poučil během fáze tvorby, cílová skupina nemusí být nutně omezena
věkově. V aikidó jde totiž spíše o „vyzrálost“ jedince. O jeho životní zkušenost.
1.2.3 Otázky
Video by mělo divákovi přinést základní orientaci v aikidó a jeho cvičení. Co se
v karvinském oddíle cvičí? Co naopak ne? Co se v aikidó člověk naučí během
prvního roku?
Cílem je hledat odpovědi na otázky, které si může zájemce klást. Je to umění pro
všechny? Je třeba k němu nějaký předpoklad, ať už fyzický nebo psychický? V čem
se aikidó liší od ostatních bojových umění? V čem může aikidó člověku pomoci?
Kromě otázek pro učitele karvinského dódžó jsem položil otázky i sobě. Budu
schopen celý projekt sám naplánovat, produkčně zařídit, s pomocnou kamerou
natočit, pak sám sestříhat a dokončit? Dá se vůbec atmosféru tréninku zachytit?
Půjde tak složitě uchopitelné téma vůbec zaškatulkovat do konkrétního formátu?
Půjde najít rovnováhu mezi filozofickou a čistě fyzickou stránkou věci? Půjdou tyto
dvě věci spojit s představením oddílu?
Odpovědi znějí „ano“. Ano, dá se to.
1.2.4 Rizika projektu
Při plánování práce a vytváření pracovního postupu jsem vypracoval následující
seznam rizik, která se během ročního projektu mohla objevit.
Tedy nedodržení stopáže, nedodržení časového harmonogramu, komplikace při
domlouvání zázemí pro kameramana, komplikace během natáčení (absence učitelů
nebo cvičících; respondenti nebudou na první natáčení schopni odbourat nervozitu
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– záběry budou nepoužitelné, selhání techniky při natáčen a prodloužení projektu,
nekvalitní zvuk, nekvalitní světlo, záznam pohybu, dynamika záběrů), nedostatek
technických prostředků, problém s půjčením školních kamer, riziko v postprodukci
(střižny budou obsazené, výsledné formáty budou činit potíže), ztráta dat.

1.3 Aikidó
„V aikidó není místo pro malicherné a sobecké myšlenky. Než být uchvácen
představami o vyhrávání a prohrávání, raději hledejte skutečnou podstatu věcí“.
Ósensei Morihei Uešiba, zakladatel aikidó1
Aikidó je japonské bojové umění sebeobrany. Je jedním z vůbec nejnovějších
bojových systému. Hlavním rysem aikidó je myšlenka neagresivity a práce
s energií. V japonštině se název skládá ze tří písmen; 合 – ai – harmonie, unifikace,
spojení,

気 – ki – životní energie, dech, duch, 道 – dó – cesta, pouť. Jeden

z nejběžnějších překladů je tedy „Cesta sjednocení energií“, někdy také „pokus o
sblížení duší“ nebo „směřování k jednotě“. I z tohoto důvodu se v literatuře o
aikidó často setkáme s tím, že je toto umění považováno za nejhumánnější a
nejvíce intelektuální ze všech bojových umění.
Původně se japonská bojová umění inspirovala vítězstvím na bitevních polích.
Jenže tato vítězství jsou pouze prchavá a nestálá, a tak existoval rozpor; věnovat
život tvrdému tréninku pro cíle, které jsou nestálé? Tento protiklad byl základním
kamenem pro vytvoření budó, Cesty bojových umění, tedy cesty věnující se
zlepšení člověka spojením mysli, těla a ducha. Budó může nést přívlastek
„komplexní aktivity, nárokující si pozitivní ovlivňování člověka po všech
stránkách“ (Fojtík, 1999, strana 216). Cílem budó není boj v původním slova
smyslu, ale vytvoření vnitřní rovnováhy, poznání sebe sama ve svém prostředí a
plná realizace vlastních lidských možností. Fojtík uvádí hned několik funkcí budó,
potažmo bojových umění; výchovnou, tělovýchovnou, morální, sebevýchovnou,
vzdělávací, zdravotní, socializační a brannou. Shrnuto podtrženo je budó
„somatopsychická rovnováha, tedy integrace duševní a fyzické stránky člověka
jako celku při jakékoliv činnosti“ (Fojtík, 1999, strana 214).

1

STEVENS, John. Aikidó. strana 116.
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Jeho nejpřednějším moderním exponentem je právě aikidó. „Aikidó vyučuje
způsobu realizace absolutního vítězství, založenému na filosofii neodporování.“
(Uešiba, 2006, strana 3).
Většinu vlastností aikidó lze popsat pomocí záporů: není soutěžní, neexistují
útočné techniky, není soupeře, nepoužívá se tělesná síla a není možné krátit si
cestu. „Aikidó je sice množství technik a tréninkových forem, avšak jeho viditelná
část je pouhou špičkou ledovce“ (Stenudd, 2009, strana 13). Otázka je nasnadě,
proč aikidó cvičit? Podle švédského učitele Stenudda (6. Dan) je nejjasnějším
důvodem pohyb a jeho blahodárný vliv na tělo. To však zastřešuje tím, že „důležitý
je především uspokojivý pocit, který člověk při cvičení aikidó má“ (Stenudd, 2009,
strana 54).
Za tvůrce a zakladatele aikidó je považován Morihei Uešiba, zvaný Ó-sensei, tedy
velký učitel (1883 – 1969). Ten se v aikidó snažil šířit myšlenku, že bojové umění
musí být plodící sílou produkující lásku, která bude obratem k tvořivému a
bohatému životu. Uešiba zjistil, že nenásilné odolávání nepříteli je jednou
z nejúčinnějších zbraní, kterou člověk vládne. „Skutečné budó volá po přivedení
skryté vnitřní energie vesmíru v řád, po ochraně míru ve světě a po záchraně všech
bytostí v přírodě a jejich pravé formě,“ pronesl mistr Uešiba záměr svého umění
v jedné přednášce na generální konferenci v Japonsku. (Uešiba, 2006, strana 2).
Velký učitel během životní poutě zjistil, že pravý duch budó nelze naleznout
v soutěživé a bojové atmosféře, kdy je prvořadým úkolem vítězství za jakoukoli
cenu. Aikidó tak odmítá stát se soutěživým sportem a zavrhuje všechny druhy
soutěží a turnajů, které zahrnují váhové kategorie, hodnocení založená na počtu
výher a vyhlašování vítězů. „Tyto věci pouze pohánějí samolibost, sebezájem a
nevšímavost k ostatním.“ (Uešiba, 2006, strana 7). Podle francouzského učitele
Francka Noëla (7. Dan, jeden z nejvýznamnějších evropských učitelů aikidó
v současnosti) dó, tedy cesta aikidó, „spočívá spíš v půvabu okolní krajiny a
v možnosti setkat se se svými souputníky než v jejím kvazimýtickém cíli“ (Noël,
2013, strana 156). Aikidó cvičíme, abychom využili okamžik, abychom žili
intenzivněji, naplno. „Aikidó jako oslava živoucích sil. Ztráta ega je v aikidó cílem.
Znamená zmizet. Pravděpodobně v den, kdy ósensei zmizel, dosáhl dokonalosti,
která nás k němu nepopíratelně a definitivně přitahuje“ (Noël, 2013, strana 147).
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Jediným měřítkem znalostí jsou v aikidó technické stupně. Jsou dvojí; začínají tzv.
Kjú stupni, kterých je pět (počínaje pátým až k prvnímu), poté následuje deset tzv.
Dan stupňů, které jsou počítány vzestupně. Dosažením prvního Danu, tedy prvního
černého pásku z deseti, může cvičící ke kimonu nosit černou dlouhou sukni zvanou
hakama podobnou formálnímu odění Japonců. Pro každý stupeň jsou dané určité
přesné požadavky týkající se odcvičených hodin a zvládnutých technik. Tyto
požadavky se však mohou podle jednotlivých dódžó lišit.

Dalším, druhým,

způsobem, jak dosáhnou technického stupně je forma pocty – čestný titul pro ty,
kteří přispěli k šíření a podpoře aikidó. Jedním takovým známým je hollywoodský
herec Steven Seagal, který se zasloužil o podporu a díky filmům s aikidó tématikou
zasel semínko aikidó v mnoha koutech světa. Seagal je nositelem 7. Danu.
Ačkoliv se trénink aikidó většinou skládá ze dvou lidí beze zbraně, můžeme v něm
nalézt i aplikace základních technik užitím nože, meče a tyče. Vlastní pohyby v řadě
technik vychází právě z meče. „V pohybech těla aikidóka jsou patrné pohyby
s mečem. Hodně se používá ke zdokonalení pohybů těla“ (Stevens, 2001, strana
74). Při následném tréninku ve dvou se pak vztah mezi pohyby mečem a
technikami těla prověřuje. Trénink s tyčí podporuje intuici a pomáhá rozvíjet
schopnost pohybovat se volně a plynule.
„Hodina aikidó je zkrátka jako bublina. Pravidla tvoří její tenké stěny. Posvěcují ji
duhovou barvou, avšak nechávají ji absolutně průhlednou, neboť nepředstavují
žádnou záhadu“ (Noël, 2013, strana 126). Pro mou absolventskou práci je toto
filozofické pojetí aikidó až příliš nafouklá bublina, a tak použiju slova Stefana
Stenudda; cesta aikidó není tak velkolepá a tajemná jako cesta Tao2.

2

Vrcholná podstata reality a bytí vycházející z čínské filosofické školy
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1.4 Oddíl Aikidó Karviná
V roce 1996 se sešlo pár nadšenců, kteří začli toto bojové umění cvičit v karvinské
judohale, tehdy ještě pod záštitou oddílu SKP Ostrava. Mezi nimi byli i Roman
Herdzina s Radkem Brychem – dnes oba Nidan; tedy učitelé s mistrovským
technickým stupňem druhý Dan.
Začátkem roku 1997 bylo oddílu navrženo osamostatnění, a tak vzniklo aikidó v
Karviné. Rozhodnutím rady České asociace Aikidó se oddíl Karviná v lednu 1997
stal jejím členem. V téže době vzniklo občanské sdružení pod názvem Aikidó club
Karviná. Od roku 1998 je karvinské dódžó registrováno v Slovenské Aikidó
Asociaci (SAA), která působí pod organizací ACSA – Aikikai Švýcarsko, která je
členem Aikikai Hombu Dódžó v Tokyu. Tedy centrální zastřešující organizace
různých národních organizací aikidó. Technickým ředitelem pro SAA je Michele
Quaranta, 6. Dan Aikikai.
Počátkem srpna roku 2003 se karvinský oddíl stal jednou ze zájmových složek
Tělovýchovné jednoty Baník Karviná, o. s.
Od samého vzniku se oddíl potýká s přílivem a odlivem zájemců o toto japonské
bojové umění. Je jasné, že výše žáků je přímo uměrná na ekonomickém stavu
oddílu a naopak, protože členské příspěvky kryjí většinu výdajů za pronájem haly a
energií.
Snahou karvinského aikidó oddílu tedy bylo vždy také provádět průběžný nábor
nových žáků. Do této chvíle k tomu učitelé používali výhradně letákovou metodu
(obrázek č. 2). Pomocí tištěného prospektu, který vyvěšovali především na střední
a vysoké školy, tak lákali k návštěvě dódžó.
Informace o dódžó Karviná:
Tréninky probíhají třikrát týdně, a to v úterý, čtvrtek a neděli v Judo hale, na ulici
Luční, Karviná 6 - Nové Město.
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Obrázek 1 – Karvinský oddíl aikidó

Obrázek 2 – Zakladatel aikidó Morihei Uešiba

- 17 -

Obrázek 3 – Náborový leták karvinského oddílu
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2 Praktická část (Práce a postup)
V praktické části práce popíšu postupy a problémy, se kterými jsem se při realizaci
práce setkal. Součásti je scénář díla, samotné natáčení, postprodukce i projektová
dokumentace s finanční stránkou věci.

2.1 Příprava projektu
První přípravou k uskutečnění natáčení a celého díla bylo oslovení mých bývalých
učitelů aikidó v Karviné. Vždy jsme měli dobré vztahy, a tak jsem si byl jistý jejich
kladnou reakcí. Tu jsem taky obratem dostal. Bylo tedy nutné připravit si plán
natáčení formou mindmapy, co vše bude okolo díla potřeba zařídit a naplánovat.
Nutno říci, že se mi více než detailního plánování osvědčilo držet se kostry
projektu a z místa a v čas řešit případné problémy či znovu plánovat. Před letními
prázdninami roku 2013 jsem si tedy domluvil osobní schůzku na září stejného
roku, ohledně zmíněného tématu s učiteli Romanem a Radkem.
Kromě prvotního osobního náčrtu díla bylo třeba vypracovat i oficiální
dokumentaci k odevzdání, tedy námět a bodový scénář.
Dalším bodem přípravy bylo domluvit si asistenta kamery, který by mi trénink
náročný na natáčení pomohl zachytit. Od začátku mi bylo jasné, že záběry mimo
rozhovory poběží na dvě kamery. To z důvodu časového i profesního. Na to mi bez
problémů kývl spolužák Petr Šoukal coby jeden z nejlepších kameramanů
v ročníku.
V neposlední řadě šlo také o širokou rešerši tématu, v čemž mi většinou pomohly
zapůjčené knihy. Bylo třeba dovědět se více jak o teorii bojového umění, tak i o
jeho praktických dopadech v dnešní době, a to jak z pohledu učitele, tak žáka.
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2.2 Scénář
V příloze.
Bodový scénář zde:
Čas

Obraz

Zvuk

00:00

Ukázka aikidó: Roman a Radek cvičí spolu.
Prvopočáteční akční záběry.

Hudba bez komentáře.

01:00

Ilustrace výpovědí, záběry z nadhledu, zpomalení.

Roman začíná mluvit: Co je
to aikidó, základní principy.
Hudba v pozadí; odteď až
do konce.

01:30

Ukázka aikidó technik se zpomalením.

Radek navazuje: V čem se
aikidó liší od ostatních
bojových umění.

02:20

Střídání Radka s Romanem. Ukázka generačních
rozdílů.

Je třeba k němu nějaký
předpoklad, ať už fyzický
nebo psychický? Je to umění
pro všechny?

03:30

Záběry žen a cvičení s dětmi.

Roman: Aikidó, ženy a děti.

04:10

Obrazy začátečníků. Jednoduché pády a kotrmelce.

Roman: Co může zájemce
čekat během prvních
tréninků?

04:50

Obrazem pokryty zbraně, ilustrační ukázka počátku
tréninku.

Radek: Trénink
v karvinském dódžó,
trénink se zbraněmi.

06:30

Záběry s vyšším vyzněním.

Roman: Co se člověk naučí v
aikidó kromě sebeobrany?
V čem může aikidó člověku
pomoci?

07:00

Jarka cvičí a učí se. Odpovídá na kameru.

HLP - Příběh Jarky, které
aikidó pomohlo s návratem
do života.

07:45

Přemýšlivý Roman na obraze.

HLP - Proč Roman začal
cvičit aikido?

08:20

Závěrečné titulky.

Hudba.

08:42

Konec.

Konec.

Tabulka 4 – Bodový scénář
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2.3 Technická příprava
Pro natáčení jsem si představoval zapůjčit dvě školní kamery typu SONY NX5
v setu se stativem a především mikroporty. V praxi bylo nakonec vše jinak (více
v kapitole komplikace). Mimo dvě zapůjčené kamery jsem použil sportovní kameru
GoPro Hero 3. Dále jsem si pro postprodukční práci sehnal program na střih Sony
Vegas 12.

2.4 Natáčení
Natáčení vypuklo 21. listopadu v karvinské Judo hale. Za pomocí kameramana
Petra Škoukala jsme se vlakem z Prahy dopravili do Karviné. Tam jako každý týden
zrovna probíhal trénink. Od 16,00 hodin jsme natáčeli do 21,00. Při tom jsme na 3
kamery nabrali na 120 minut materiálu.
Další termín byl 17. prosince. Již bez pomocného kameramana. Cílem bylo dotočit
detailní záběry, které se nepovedly během prvního natáčení. Dále taky natočit
rozhovory s učiteli Romanem Herdzinou a Radkem Brychem. To se oproti prvnímu
natáčení protáhlo a trvalo celkem 7 hodin.
Točilo se najednou hned na dvě kamery. Po domluvě s učiteli jsme se shodli, že
kvůli natáčení nebudeme zasahovat do chodu tréninků. Necháme průběh přesně
tak, jak běží, zněla domluva. Nic tedy není primárně kvůli kamerám komponováno.
V druhém natáčení, již pouze s jednou kamerou, jsem se zaměřil na záběry Jarky
Štorkové. Nabral jsem rovněž dva rozhovory, které se kvůli množství „přeřeků“
protáhly na několik hodin.
2.4.1 Záběry
Zatímco se Petr Šoukal podle instrukcí snažil zabírat celky, já se soustředil na
detaily a experimenty. Snažil jsem se záběry záměrně rozostřit. Měl jsem dva
důvody; Chtěl jsem naznačit jisté pocity v pomíjivosti tohoto učení i celkového
nádechu asijského myšlení. Další inspirací mi byly jiné dokumenty a umělecký
nádech, který rozbijí celek.
Experimentem a největší výzvou bylo použití sportovní kamery Go Pro. Tu jsem
umístil na hlavu učitelů při cvičení. I tyto záběry jsou „kořením“ pro celkové
vyznění. Díky této kameře jsem navíc dokázal ilustrovat principy aikidó, o kterých
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učitelé ve videu mluví; o odvádění energií a spirálách. Natáčelo se totiž z přímého
nadhledu. V ose. A to za pomocí štaflí, na kterých se stálo s holí, na které byla
páskou přilepena kamera. Problémem byla šíře záběrů, ale i to jsem dokázal
v postprodukci vyřešit.
Po úspěšném absolvování předmětu AP II jsem dostal doporučení komise
v následujícím znění: Je potřeba výpověď někoho, kdo aikidó cvičí krátce, a to kvůli
identifikaci k určité věkové skupině. Po dlouhé úvaze, po konzultaci se zadavateli
(učitelé aikidó) a s vedoucím práce jsem si uvědomil, že plnit tuto připomínku již
není potřeba. Ve videu totiž dávám prostor již třem osobám, pro celkové udržení
konstrukce již není nutné přidávat další. A hlavně; vedle věkové kategorie se
objevil psychografický faktor důležitý pro příjem sdělení. Cílová skupina tedy není
nutně věková. Soustřeďovat se videem jen na věk již není prioritou, tu vidím
v kontextu s filozofií aikidó právě v určité zralosti a prioritách lidí.
2.4.2 Použitá technika
K natáčení díla jsem využil celkem tří kamer. Byla to kamera typu SONY Z5 na
kazety (v celém setu se stativy, mikrofony a světlem), Panasonic AG-HMC41e a
jedna sportovní kamera GoPro Hero 3 Silver Edition. Vzhledem k omezenému
počtu mikroportů jsem si musel sehnat mimoškolně. S tím mi opět pomohl
kameraman Šoukal, který mi porty sehnal od spolužačky.

2.5 Postprodukce
Nejvíce práce mi dala a nejvíce času mi vzala postprodukce. Po natáčení jsem měl
k dispozici na 250 minut natočeného materiálu. Ten bylo nutno celý probrat a
pomalu jako puzzle začít skládat.
Celý proces měl probíhat průběžně s přibývajícím počtem materiálu, jenže kvůli
problémům s přehráváním natočeného materiálu na kazetách a snažil se držet
scénáře.
2.5.1 Použitý software
Sony Vegas Pro 12
Grass Valley EDIUS 7 Pro
Windows 7
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2.5.2 Střih
Pro samotný střih jsem použil osobní notebook s operačním systémem Windows 7.
V něm jsem operoval ve střihovém programu Sony Vegas 12. Kvůli materiálu
natočeného na kazetky, nikoliv na datový nosič typu paměťové karty, musel jsem
využít školních střižen k přetáhnutí natočených videí a exportu v programu Edius.
V programu Sony Vegas 12 jsem pracoval v 15 stopách. S přibývajícím materiálem
mi toto číslo začalo dělat potíže, protože se střihové prostředí stalo nepřehledným.
To považují za dobrou zkušenost pro příště.
V dalších fázích střihu jsem používal řadu zpomalení. Především v akčních scénách.
Důvod? Umělecké a autorské důvody. Chtěl jsem zachytit krásu dynamiky a
pohybu. Dále jsem použil prolínání záběrů.
2.5.3 Hudba
Hudební podklad byl do videa vybrán dříve, než započal první střih. Mým cílem
totiž bylo stříhat záběry právě podle muziky. Ve výsledku to pomohlo s celkovým
rytmem videa. Seznam skladeb:
JapA – Traditional Japan Music
David Michael Frank – Meditation and Trainning
1.) Název skladby: Meditation and Trainning
2.) Stopáž (použitá ve videu): 02:00
3.) Autor hudby: David Michael Frank
4.) Autor textu:
5.) Interpret: David Michael Frank
6.) Rok výroby (použité hudby): 1990
7.) Původ snímku: youtube.com
8.) Číslo orig.nosiče: - GNP Crescendo Release, Cat. No. GNPD 8028

David Michael Frank – Nico In Japan
1.) Název skladby: Nico In Japan
2.) Stopáž (použitá ve videu): 01:40
3.) Autor hudby: David Michael Frank
4.) Autor textu:
5.) Interpret: David Michael Frank
6.) Rok výroby (použité hudby): 1988
7.) Původ snímku: youtube.com
8.) Číslo orig.nosiče: - GNP Crescendo Release, Cat. No. GNPD 8028

Himekami - Exceeding Love
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2.5.4 Mastering a barevné korekce
Jako barevnou korekci jsem se rozhodl použít černobílý obraz. Přidá totiž na
uměleckém pojetí, akčnosti a barevně se hodí k barvám kimonu. Taky v černé a bílé
vidím jin a jang, které se tohoto japonského bojového umění bezesporu dotýká.
Nepatrný rozdíl je v synchronních sekvencích, tam je černobílá pouze v úrovni 75
procent. Měl jsem za cíl tuto sekvenci obrazově, byť mírně, oddělit. Černobílá
rovněž vyrovná světelné rozdíly z tří různých kamer, což považuju za nejdůležitější
důvod. V neposlední řadě rozbije barevnou paletu křiklavých barev v dódžó.

2.6 Rizika a jejich řešení
Komplikace se začaly objevovat od počátku září, kdy se schylovalo k prvnímu
natáčení. První problém byl s prvním termínem natáčení. Původní plán byl nabrat
materiál nadvakrát. Tedy ve čtvrtek 21. listopadu a poté hned v neděli 24.
listopadu. Nedělní trénink se však nekonal, protože byli učitelé na aikidó semináři
na Slovensku. Takže jsem si musel s pomocným kameramanem poradit za jeden
trénink.
Další problém byl se světlem. V tělocvičně je sice dostatek světla, ale žlutě
zabarveného.
Dalším, asi nejpodstatnějším problémem, bylo, že nedělní trénink, kdy bych mohl
využít kamer SONY NX5 podle původního plánu, je většinou prezenčně velmi slabý.
Dále se koná dopoledne, což je v porovnání s ostatními tréninky problém, protože
je v hale totálně jiné světlo. Je den, zatímco v úterky a čtvrtky je večerní trénink od
16 hodin, kdy je v listopadu a prosinci již tma. Musel jsem tedy plán změnit a
natáčet pouze v úterý nebo čtvrtek. A to ještě trefit se do volného dne obou učitelů,
aby byli na tréninku. Oba dny ale byly v nesouladu se zapůjčením natáčecí techniky
ve škole. Ta v rámci SDP dílen potřebovala oba sety kamer typu SONY NX5, a tak
jsem se musel spokojit s jiným typem, a to SONY Z5 na kazety a s Panasonic AGHMC41e.
Materiál jsem tedy musel z kazet převést do elektronické podoby a až poté do
počítače. S touto fází mi pomohl pan Filip Vonka na půdě VOŠP. To se povedlo, ale
výsledný multimediální kontejner byl ve formátu Audio Video Interleave (AVI).
Ten však Sony Vegas Pro 12 nedokáže načíst. Pokoušel jsem se tedy sehnat takový
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program, který by mi pomohl celkem 80 GB dat převést do čitelného formátu pro
tento střihový program. Ani jeden z pěti převodových programů si ale neporadil.
Nefungovaly ani nové sady kodeků pro přehrávače. S tímto problémem jsem se
potýkal až do konce roku 2013.
V lednu 2014 jsem musel opět všechny 4 kazety přinést do školy a ve školním
Ediusu materiál vyexportovat tak, aby nadále nedělal potíže.
Dalším problémem byl problém s respondenty. Konkrétně s učiteli Radkem
Brychem a Romanem Herdzinou. Při spuštění kamer nebyli schopni konzistentně
vypovídat, a tak se natáčení prodlužovalo. Ve výsledném materiálu je řada přeřeků,
koktání a viditelné nervozity, což mohu bezpečně označit za nepoužitelný materiál.
To pochopitelně způsobilo větší časové zatížení při střihu. Počátkem nového roku
jsem začal uvažovat o namluvení vlastního komentáře. To jsem zavrhl s novou
výzvou; zůstat u původního plánu, dokázat, že i z opravdu špatného materiálů
půjde „vykouzlit“ použitelný výsledek.
Z původně vytyčených osmi hrozeb ve formuláři tématu jsem narazil celkem na
sedm. Co mě nepotkalo, byla ztráta dat.

2.7 Produkční dokumentace
V této kapitole uvádím rozpočet a pracovní harmonogram s přehlednou tabulkou.
V rozpočtu operuji s řadou položek, které si v rámci tvorby uvědomuji, ale
z důvodu školního zabezpečení nebyly účtovány. Popř. vypisuji výrobní štáb, který
by se na práci mohl podílet a být zvlášť vyplacen.
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2.7.1 Rozpočet
Položka

Počet

Cena (Kč)

Doprava

6

1600

Cena celkem (Kč)

Pozn.

tisk,
Spotřební materiál

1000

kazety,
CD

Produkce

100

Kamera

4 ks

Stativ

3 ks

Světla

3 ks

AV
technika

telefon

Produkční
Kameraman
Střihač
Štáb

Režisér/scénárista
Zvukař
Osvětlovač
Účinkující
Střižna

Prostory
Tělocvična

13
hodin

Rezerva
2700,Tabulka 5 – Rozpočet
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2.7.2 Harmonogram
Harmonogram práce vznikl v prvopočátcích. Viz v tabulce níže. Určil jsem si
konkrétní úkony na konkrétní časové období (šedá barva). Do tabulky jsem
k samému konci práce doplnil, jak se plán reálně uskutečňoval (zeleně –
uskutečnilo, červeně – neuskutečnilo). Popřípadě jsou v tabulce (mimo šedé pole)
doplněny kroky mimo původní plány.
březen - květen 2013
vymýšlení tématu a rozsahu, kontaktování zdrojů, zjišťování možností, rešerše
červen 2013
obhajoba AP I, debaty o podobě videa s učiteli aikida, plánování přibližného
časového harmonogramu natáčení, rešerše, námět
září - říjen 2013
schůzka s učiteli aikidó, domluva přesných termínů natáčení, dokončení scénáře
říjen 2013 - prosinec 2013
natáčení, průběžná editace, střih
leden 2014 – květen 2014
obhajoba AP II, postprodukce, střih, konzultace
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Tabulka 6 - Harmonogram
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2.8 Zkušenosti
Nedílná součást této práce bylo nabytí praktických zkušeností s tvorbou AV díla. A
to od samého počátku; tedy od nápadu, přes scénář až po postprodukci. Jsem
přesvědčený, že v každé jednotlivé fázi díla jsem pochytil nové zkušenosti. Při
nápadu – jak jej ztvárnit, při produkci – jak těžké je přes celou republiku
domlouvat natáčení, při práci s kamerou – jak řídit pomocnou kameru a při tom se
soustředit na vlastní natáčení, jak komponovat a pracovat s různými druhy kamer,
při postprodukci – jak převádět formáty a jak stříhat.
Nejcennější zkušenost je mi však poznání, co vše je kolem „jen“ osmiminutové
stopáže videa třeba zařídit. Tedy v případě, pokud na tom dělá člověk opravdu
sám. Věřím, že mi tyhle zkušenosti v budoucnu pomohou. Celý proces tvorby mi
totiž pozvedl sebevědomí a budu podobné videa chtít dělat i nadále.
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3 Výsledek práce
Propagační video pro karvinský oddíl předčil mé prvotní plány i představy.
Výsledkem je konečná stopáž o 8 minutách a 45 vteřinách. S původními obavami a
potížemi šla práce bez závažných problémů. Ten bych viděl například ve ztrátě dat
či nemožnosti nabrat AV materiál.
Z těžko uchopitelného tématu, jako aikidó bez pochyby je, jsem dokázal vytvořit
samostatně stojící celek, který je nadčasový a splnil původní plány. Záběry, které
jsou ve videu použity, jsou vybrány maximálně pečlivě, většina z nich tematicky
promyšlena; dají se v nich hledat hlubší dojmy než pouze pokrývací záběry
mluvícího učitele karvinského dódžó.
Domnívám se, že z videa vyzařuje rytmus, natolik pro AV díla důležitý, který spolu
s kompozicí a klenbou příběhu vytváří příjemný tok informací. V konečném
důsledku dílo nestihne začít nudit, protože má několik fází rozdělených jingly. Ty
jsou, jak jsem již popsal v záměru práce, třetí úrovní vnímání v rámci převodu
dódžó lidem domů.
Video rovněž působí na emoce, a to koncem videa, což v lidech zanechá poslední
dojem. Pomohli tomu Jarka Štorková se svou emotivní nenucenou výpovědí a učitel
Roman Herzdina svým podáním, proč před lety začal aikidó studovat.
V rámci téměř devíti minut jsem obsáhl nejdůležitější fakta o aikidó i o karvinském
oddílu. Můžu s čistým svědomím říct; lépe bych to nezvládl. S mou prvotinou jsem
spokojen.
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4 Rozdíly
Oproti původním myšlenkám se v konečném důsledku příliš nezměnilo. Prvotní
akční scénu jsem dokázal postříhat opravdu akčně, klenba příběhu se mi
nerozsypala a celek drží pohromadě. Přesto se během tvorby objevily malé
odchylky, chybky a milné představy. Pár z nich zmíním:
Mezi opravdu mylnou představu patřila – i když jsem si to na počátku vytknul jako
riziko – domněnka, že učitelé budou na kameru schopni mluvit bez větších potíží a
já se vyhnu přílišnému střihu. Opak byl pravdou.
Ponaučením byla cílová skupina. Tu jsem si na počátku vytyčil jako 15 až 30 let na
území Karvinska. Mylně. Musí se zde započítat i jiný faktor. Věk 15+ je možný, po
konzultacích a natáčení s učiteli se ukázalo, že stejně důležitým faktorem je
psychografická stránka potencionálních zájemců. Jejich zkušenosti, vyzrálost či
jakýsi určitý pohled na svět. Je potom jedno, jestli je zájemci 15 nebo 30 či 50 let.
Dalším rozdílem je stopáž. Oproti původnímu času 7:30, který jsem si vytyčil na
počátku, je práce kompletní se stopáží 8:45. Nic není navíc, otázky byly
zodpovězeny. Video by se dalo zkrátit, ale pouze titulky na začátku.
Další odchylkou od plánů je použitá hudba. Ta se bude muset změnit kvůli
autorským

právům.

Jako

poslední

odchylku

uvedu

barevnou

korekci

v postprodukci. Původně jsem zamýšlel různé barvy a filtry, nakonec se ustálila
černobílá, a to kvůli jednotě videa.
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Závěr
Tak jako jsem se před lety sám vydal do karvinského dódžó, s obavami
domněnkami a nervozitou, jsem se vydal tvořit i toto AV dílo. Až nápaditě podobná
cesta, řekl bych: Nápad si s vášní vyzkoušet něco nového, nervózně stát na místě,
nevědět a s velkýma očima koukat dopředu, poprvé padnout, vstát, mít dobrý pocit
s vydařených pohybů, dělat velké kroky, znovu padat, s pokorou naslouchat
učitelům či se pouze těšit z dobré věci. Až nápaditě podobná cesta. I konec je na pár
odchylek stejný. Ano, mohl by někdo namítnout, že zatímco v mém případě tvorby
videa jsem kráčel odněkud někam a sladká tečka mě čeká po vyexportování videa a
následném zhlédnutí, cesta aikidó nikdy nekončí. Pravda. Pokaždé bude v tomto
umění co vylepšovat, pokaždé se bude kam pohnout a nad čím se zamyslet. Tak
stejně to cítím u mé práce a tvorby. Dokázal jsem něco dotáhnout do zdárného
konce, ale je to jenom začátek. Už teď vím, co příště udělat jinak a co nedělat vůbec.
Kam se pohnout a kde už nespadnu. I zde cesta posunu nikdy nekončí. Přesto mám
z vykonané práce radost, protože je to více než pouhé lusknutí prstů v prostoru.
Mám totiž to štěstí, že video o karvinském oddíle je nadčasovou záležitostí, a tak se
na něj budou moci lidé koukat stejně dnes i za 10 let.
Mám potřebu také sdělit, že ačkoliv jsem se na Vyšší odborné škole publicistiky
vyhranil pro AVD zaměření, během práce na videu jsem si vyzkoušel snad všechny
ostatní obory studia. Souvislosti jsou zřejmé. Kvůli tomu mi tvorba videa dala
opravdu mnoho práce. Nejvíce času mi vzalo ustavení tématu a postprodukce.
Nyní, po zhlédnutí videa sám na sobě vidím, kam jsem se díky studiu na VOŠP
posunul. Dala mi příležitost splnit si dávnou představu o takovém videu, jaké máte
nyní v rukou.
Hypotéza práce tkvěla v představě, že se propagační letáky nemohou rovnat AV
dílu. Přidávají k čisté informační hodnotě nejen nesčetněkrát více faktů, ale taky
natolik důležité emoce a dojmy. V konečném důsledku se po zhlédnutí videa dává
představám o bojovém umění aikidó konkrétnější tvar.
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Že bude video před letákem o tolik napřed, jsem tušil, ale nebylo to prokazatelné.
Nyní, po zhlédnutí videa, vidím, že jsem to dokázal. To mi potvrdilo i 30 mnou
oslovených respondentů, kteří měli možnost oba kanály propagace porovnat.
Výsledek? Propagační letáky se nemohou rovnat AV dílu. Zpětnou vazbou mi přišlo
i to, že mé video dokáže pokrýt základní otázky, na které lidé mohou hledat
odpovědi. Z letáků se je nedoví a musí je hledat jinde, kdy vzniká více a více
otazníků, na které člověk hledá odpovědi a tím více se vzdaluje od prvních kroků si
aikidó vyzkoušet.
Závěrem bych se chtěl vrátit do roku 2007, kdy jsem na internetu horlivě hledal
informace o tomto bojovém umění s cílem dovědět se, o co jde, abych se poté mohl
do karvinského oddílu přijít podívat a byl v obraze. Tehdy se mi hledat informace
totiž příliš nepovedlo. Ukázky, na které jsem narazil, byly dosti zkreslené a často
zavádějící. Není proto divu, že jsem odvahu na osobní kontakt sbíral dlouho. Pokud
bych tehdy do rukou dostal toto video, myslím si, že by mi pomohlo se rozhodnout.
Atmosféra, obličeje lidí, ukázky, slova i řeči těla… to jsou prvky, které mohou
nerozhodným jedincům pomoci. Bez osobního kontaktu. A o to mi šlo.
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Příloha A – CD
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Námět, scénář: Jan Novotný
Režie: Jan Novotný
Produkce: Jan Novotný
Termín natáčení: 2013, 21. Listopad a 17. prosinec
Vedoucí práce: Mgr. Petr Uherka, Dipl. Mgmt. (Open)
Konzultant práce: MgA. Jolana Dvořáková
Lokace: Karviná, Luční, Karviná 6 - Nové Město.
Respondenti:
Roman Herdzina, tel.: 728 457 767
Radek Brych, tel.: 604 147 557
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00:00

TEXT: Citát

Hudba: JapA - Japanese
Traditional Music

00:09

TEXT: Vyšší odborná škola publicistiky

Hudba: JapA - Japanese
Traditional Music

00:14

TEXT: Jan Novotný uvádí

Hudba: JapA - Japanese
Traditional Music

00:18

Obraz 1.:černobílý, PD

Hudba: JapA - Japanese
Traditional Music

Kaligrafie AIKIDO. Záběr jede vertikálně dolů.
Zastavuje se na hlavě učitele. Sedí a je zády.
Po chvíli se zcela pokloní hlavou na zem.
Záběr zůstává, objevuje se fotografie
zakladatele aikido. Učitelova hlava mizí ze
záběru.

00:29

Obraz 2.:černobílý, C

Hudba: JapA - Japanese

Záběr zepředu tělocvičny. Jdou vidět všichni

Traditional Music

studenti aikido, kteří se rovněž pokloní po
vzoru učitele.
00:31

Obraz 3.:černobílý, D

Hudba: JapA - Japanese
Traditional Music

Profil slečny, která se kloní k zemi. Chvíli na
místě, poté zvedá hlavu. Záběr je statický,
hlava slečny mizí a objevuje se její noha. Ta
udělá krok.
00:33

Obraz 4.:tma

Hudba: JapA - Japanese
Traditional Music

00:34

Obraz 5.:černobílý, C

Hudba: JapA - Japanese
Traditional Music

Učitelé spolu cvičí. Chvat: Irimi Nage – přímá
forma
00:37

Obraz 6.:černobílý, PC

Hudba: JapA - Japanese
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Učitelé spolu cvičí. Chvat: Kotegaeshi

Traditional Music

(způli zpomalený)
00:39

Obraz 7.:černobílý, PC

Hudba: JapA - Japanese

Učitelé spolu cvičí. Chvat: Shihonage

Traditional Music

Pohyb kamery podél učitelů. Záběr 3x
střižený.
00:41

Obraz 8.:černobílý, C

Hudba: JapA - Japanese

Učitelé spolu cvičí. Chvat: Ikkyo 1/3

00:41.5

00:42

00:43

Obraz 9.:černobílý, PC

Hudba: JapA - Japanese

Učitelé spolu cvičí. Chvat: Ikkyo 2/3

Traditional Music

Obraz 10.:černobílý, D

Hudba: JapA - Japanese

Učitelé spolu cvičí. Chvat: Ikkyo 3/3

Traditional Music

Obraz 11.:černobílý, C

Hudba: JapA - Japanese

Učitelé spolu cvičí. Chvat: Shomen 1/2
00:44

00:45

00:46

00:48

Traditional Music

Traditional Music

Obraz 12.:černobílý, PC

Hudba: JapA - Japanese

Učitelé spolu cvičí. Chvat: Shomen 2/2

Traditional Music

Obraz 13.:černobílý, C

Hudba: JapA - Japanese

Učitelé spolu cvičí. Chvat: Shomen

Traditional Music

Obraz 14.:černobílý, C

Hudba: JapA - Japanese

Učitelé spolu cvičí. Chvat: Kotegaeshi 1/2

Traditional Music

Obraz 15.:černobílý, D

Hudba: JapA - Japanese

Učitelé spolu cvičí. Chvat: Kotegaeshi 2/2

Traditional Music
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Kamera na hlavě učitele.
00:49

00:50

Obraz 16.:černobílý, C

Hudba: JapA - Japanese

Učitelé spolu cvičí. Chvat: Irimi nage 1/3

Traditional Music

Obraz 17.:černobílý, PC

Hudba: JapA - Japanese

Učitelé spolu cvičí. Chvat: Irimi nage 2/3

Traditional Music

Kamera nad nimi. Perspektiva.
00:51

00:53

Obraz 18.:černobílý, PD

Hudba: JapA - Japanese

Učitelé spolu cvičí. Chvat: Irimi nage 3/3

Traditional Music

Obraz 19.:černobílý, PC

Hudba: JapA - Japanese

Učitelé spolu cvičí. Chvat: Koshi nage

Traditional Music

Záběr je 3x střižený. Zpomalený.
00:55

Obraz 20.:černobílý, VC

Hudba: JapA - Japanese

Celek tělocvičny. Učitel stojí nehybně, 6 žáků

Traditional Music

cvičí. Jsou rozmazaní. Učitel ve středu
zaostřený.
00:57

TEXT: AIKIDÓ. Dódžó Karviná
Prosvítá předchozí záběr přes titulek.

01:00

Hudba: JapA - Japanese
Traditional Music

Roman zažíná mluvit v asynchronu.

Roman: Aikido je japonské
bojové umění.

Obraz 20.:černobílý, VC

Roman: Jeho

Celek tělocvičny. Učitel stojí nehybně, 6 žáků

zakladatelem je Morihei

cvičí. Jsou rozmazaní. Učitel ve středu

Ueshiba. Základním

zaostřený.

kamenem je bojové
umění samurajů…

01:05

Obraz 21.:černobílý, PC

Hudba: David Michael

Učitel Roman odpovídá. Synchron.

Frank – Meditation and
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Trainning
SYN: Roman: … a
v neposlední řadě bojové
umění Dento Ryu.
01:08

Obraz 22.: ČB, C

Hudba: David Michael

Roman a Radek cvičí spolu.

Frank – Meditation and
Trainning

01:09

Obraz 23.: ČB, PC

Hudba: David Michael

Roman a Radek cvičí spolu. Irimi nage.

Frank – Meditation and
Trainning

Roman: Principem…
01:10

Obraz 24.: ČB, C

Hudba: David Michael

Roman a Radek cvičí spolu. Irimi nage.

Frank – Meditation and
Trainning

Pohled zvrchu.

Roman: …aikidó je
využívání…
01:11

Obraz 25.: ČB, PC

Hudba: David Michael

Roman a Radek cvičí spolu. Pohled zboku.

Frank – Meditation and

Radek padá směrem ke kameře. Irimi nage.

Trainning
Roman: …útočníkovy
energie.

01:13

Obraz 26.: ČB, C

Hudba: David Michael

Roman cvičí s žákem. Dostává se mu za záda.

Frank – Meditation and
Trainning

Roman: Je důležité pro
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obránce,…
01:15

Obraz 27.: ČB, PC

Hudba: David Michael

Prolínání s předchozím záběrem. Roman

Frank – Meditation and

cvičí s žákem. Stojí mu za zády.

Trainning
Roman: …aby se v danou
chvíli dostal do takového
prostoru,…

01:17

Obraz 28.: ČB, D

Hudba: David Michael

Kamera na hlavě Radka. Snímá Romana

Frank – Meditation and

zblízka do obličeje při technice. Zpomalené.

Trainning
Roman: …aby mohl
využít tuto energii a vést
ji po kruhové dráze…

01:21

Obraz 29.: ČB, D

Hudba: David Michael

Roman a Radek cvičí spolu. Ikkyio.

Frank – Meditation and

Dokresluje to komentář o spirále.

Trainning
Roman: …nebo po spirále

01:22

01:23

Obraz 30.: ČB, C

Hudba: David Michael

Roman a Radek cvičí spolu. Pohled zvrchu.

Frank – Meditation and

Ikkyio. Dokresluje to komentář o spirále.

Trainning

Obraz 31.: ČB, PC

Hudba: David Michael

Roman a Radek cvičí spolu. Zboku. Ikkyio.

Frank – Meditation and

Dokresluje to komentář o spirále.

Trainning
Roman: …a následně tím
úročníka…

01:24

Obraz 32.: ČB, VD

Hudba: David Michael

Roman a Radek cvičí spolu. Záběr a ruku na

Frank – Meditation and

zemi po pádu.

Trainning
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Roman: …spacifikovat.
01:25

Obraz 33.: ČB, PC

Hudba: David Michael

Roman a Radek cvičí spolu. Zboku. Ikkyio.

Frank – Meditation and

Ukončení techniky.

Trainning
Zvuk: Radek oddychuje
na zemi.
Radek: Aikidó…

01:27

Obraz 34.: ČB, PC

Hudba: David Michael

Radek před kamerou. Synchron.

Frank – Meditation and
Trainning
SYN: Radek: …se liší od
ostatních bojových
umění tím, že to není
soutěžní.

01:30

Obraz 35.: ČB, D

Hudba: David Michael

Dva záběry se prolínají. Fotografie

Frank – Meditation and

zakladatele a kaligrafie aikidó na bílém

Trainning

plátně.

Radek: Zakladatel

Záběr zakladatele v pozadí se rozostřuje.

nechtěl, aby se z aikidó

Pomíjivost.

stalo – jako z jiných
bojových umění…

01:35

Obraz 36.: ČB, D

Hudba: David Michael

Radek si zavazuje černý pásek na kimonu.

Frank – Meditation and
Trainning
Radek…nějaký sport…

01:37

Obraz 37.: ČB, VD

Hudba: David Michael

Radek si zavazuje černý pásek na kimonu.

Frank – Meditation and
Trainning
Radek: …kde by se
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soutěžilo. Kde by byl
výherce, kde by byl
poražený…
01:41

Obraz 38.: ČB, PC

Hudba: David Michael

Radek před kamerou. Synchron.

Frank – Meditation and
Trainning
SYN: Radek: Tohleto není
cílem aikidó.

01:43

Obraz 39.: ČB, PC

Hudba: David Michael

Roman před kamerou. Synchron.

Frank – Meditation and
Trainning
SYN: Roman: Aikidó
nemá pravidla.

01:46

Obraz 40.: ČB, C

Hudba: David Michael

Roman a Radek se vzájemně uklánějí.

Frank – Meditation and
Trainning
Roman: Aikidó je bojové
umění.

01:48

Obraz 41.: ČB, D

Hudba: David Michael

Ruce a kolena a paty Romana.

Frank – Meditation and
Trainning
Zvuk: Posunutí se po
žíněnce.

01:49

Obraz 42.: ČB, C

Hudba: David Michael

Roman a Radek spolu cvičí. Na kolenou.

Frank – Meditation and
Trainning
Zvuk: Technika na
žíněnce. Ruchy.
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01:51

Obraz 43.: ČB, D

Hudba: David Michael

Roman a Radek spolu cvičí. Na kolenou.

Frank – Meditation and

Radek končí na zemi. Výraz bolesti.

Trainning
Zvuk: Radek klepne
rukou na žíněnky. Ruchy.

01:53

Obraz 44.: ČB, PC

Hudba: David Michael

Radek mluví na kameru.

Frank – Meditation and
Trainning
SYN: Radek: V aikidó
nejde o konfrontaci…

01:56

Obraz 45.: ČB, PC

Hudba: David Michael

Radek cvičí s žákem.

Frank – Meditation and
Trainning
ASYN:Radek: …
s protivníkem.

01:57

Obraz 45.: ČB, C

Hudba: David Michael

Radek cvičí s žákem.

Frank – Meditation and
Trainning
ASYN:Radek: Nejde o to
blokovat nějaké údery.

01:59

Obraz 46.: ČB, D

Hudba: David Michael

Radek cvičí s žákem.

Frank – Meditation and
Trainning
Zvuk: Ruchy techniky.

02:00

Obraz 47.: ČB, VC

Hudba: David Michael

Radek cvičí s žákem.

Frank – Meditation and
Trainning
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ASYN:Radek: Nejde o to…
02:01

Obraz 48.: ČB, PC

Hudba: David Michael

Radek cvičí s žákem.

Frank – Meditation and
Trainning
ASYN:Radek: …někomu…

02:02

Obraz 49.: ČB, VC

Hudba: David Michael

Radek cvičí s žákem.

Frank – Meditation and
Trainning
ASYN:Radek: …ublížit.

02:03

Obraz 50.: ČB, PC

Hudba: David Michael

Radek mluví na kameru.

Frank – Meditation and
Trainning
SYN: Radek: Aikidó
v podstatě využívá
energie

02:05

Obraz 51.: ČB, D

Hudba: David Michael

Radkův pas zboku. Břicho až stehna. Ukazuje

Frank – Meditation and

rukama. Za ním jde vidět kaligrafie. Zaostří se Trainning
na ni. Vyjde ze záběru.

ASYN:Radek: protivníka,
kdy svádí tu energii

02:08

02:09

Obraz 52.: ČB, C

ASYN:Radek: jiným

Radek dělá techniku s žákem 1/4.

směrem

Obraz 53.: ČB, PC

ASYN:Radek: a tím v

Radek dělá techniku s žákem 2/4. Záběr

podstatě

z boku na hruď a hlavu Radka.

02:10

Obraz 54.: ČB, C

ASYN:Radek: chce
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Radek dělá techniku s žákem 3/4.

protivníkovi

Zpomaleně.
02:11

Obraz 55.: ČB, PC

ASYN:Radek: naznačit

Radek dělá techniku s žákem 4/4.

nesmyslnost toho útoku,

Záběr na nohy Radka a ležícího žáka.
02:14

který provedl.

Obraz 56.: ČB, C

Hudba: David Michael

Roman dělá techniku a vysvětluje. Sumi

Frank – Meditation and

otoshi.

Trainning
Zvuky dopadu na
žíněnku.
SYN: Roman: Já jdu tam,
kde on chce. Nemůžu jít
proti němu.

02:19

Obraz 57.: ČB, PC

Hudba: David Michael

Roman mluví na kameru.

Frank – Meditation and
Trainning
SYN: Roman: V aikidó
není žádný předpoklad,
ať fyzický,

02:22

Obraz 58.: ČB, C

Hudba: David Michael

Švenk na řadu žáků v seiza. Zleva doprava.

Frank – Meditation and
Trainning
ASYN: Roman: …či
psychický. Myslím si, že
pokud člověk, který se
rozhodne pro studium
bojového umění aikidó a
už sám tady přijde

02:30

Obraz 59.: ČB, PC

Hudba: David Michael
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Roman mluví na kameru.

Frank – Meditation and
Trainning
SYN: Roman: Tak už tyto
předpoklady splňuje.

02:33

Obraz 60.: ČB, PC

Hudba: David Michael

Radek mluví na kameru.

Frank – Meditation and
Trainning
SYN: Radek: Aikidó je
bojové umění pro
všechny. Umí být
dynamické, umí být
klidné.

02:37

Obraz 61.: ČB, PC

Hudba: David Michael

Roman mluví na kameru.

Frank – Meditation and
Trainning
SYN: Roman: Je to bojové
umění…

02:39

Obraz 62.: ČB, PC

Hudba: David Michael

Starší pán, žák, cvičí.

Frank – Meditation and
Trainning
ASYN: Roman: pro
všechny. Pro všechny
věkové

02:41

Obraz 63.: ČB, PC

Hudba: David Michael

Jarka cvičí s mladým žákem.

Frank – Meditation and
Trainning
ASYN: Roman: Kategorie.
Děti, ženy, muže…

02:44

Obraz 64.: ČB, D

Hudba: David Michael
Frank – Meditation and
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Přezůvky u žíněnky. Přeostření na celou

Trainning

řadu.

ASYN: Roman: Bez
výjimky.

02:47

Obraz 65.: ČB, PC

Hudba: David Michael

Roman mluví na kameru.

Frank – Meditation and
Trainning
SYN: Radek: Na tréninku
může cvičit jak

02:50

Obraz 66.: ČB, D

Hudba: David Michael

Dlaň Radka. Gestikuluje.

Frank – Meditation and
Trainning
ASYN: Radek: 70letý, tak
i dítě. Jde jenom o to

02:53

Obraz 67.: ČB, C

Hudba: David Michael

Roman žákům ukazuje techniku.

Frank – Meditation and
Trainning
ASYN: Radek: Jakým
způsobem ten trénink
pojme a

02:56

Obraz 68.: ČB, C

Hudba: David Michael

Roman žákům ukazuje techniku.

Frank – Meditation and
Trainning
ASYN: Radek: Jakým
způsobem tu techniku
provede.

02:57

Obraz 69.: ČB, PC

Hudba: David Michael

Roman žákům ukazuje techniku.

Frank – Meditation and
Trainning
ASYN: Radek: Jestli
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přímou formou, nějakou
dynamickou,
03:00

Obraz 70.: ČB, C

Hudba: David Michael

Roman ukazuje techniku na žákovi. Pomalu a

Frank – Meditation and

technicky.

Trainning
ASYN: Radek: Anebo
klidnou, odvedením
energie.
ASYN: Roman: Všichni si
myslí, že už je pozdě na
to, pozdě začít…

03:05

Obraz 71.: ČB, PC

Hudba: David Michael

Radek cvičí s žákem 1/3. Shiho nage. Od pasu

Frank – Meditation and

nahoru jdou vidět.

Trainning
ASYN: Roman: Ale opak
je pravdou.

03:07

Obraz 72.: ČB, C

Hudba: David Michael

Radek cvičí s žákem 2/3. Shiho nage.

Frank – Meditation and
Trainning
ASYN: Roman: Začít
cvičit aikidó je možné

03:08

Obraz 73.: ČB, C

Hudba: David Michael

Radek cvičí s žákem 3/3. Shiho nage.

Frank – Meditation and

Zpomalený. Překrývá se s předchozím
záběrem.

Trainning
ASYN: Roman: V
kterémkoli věku.

03:10

Obraz 74.: ČB, PC

Hudba: David Michael

Roman mluví na kameru.

Frank – Meditation and
Trainning
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SYN: Roman: Každý věk
má své tempo.
03:12

Obraz 75.: ČB, C

Hudba: David Michael

Švenk zleva doprava. Záběr na dvojice jak

Frank – Nico In Japan

spolu cvičí.

Zvuk: Hudba je hlasitější.
ASYN: Roman: a všichni
máme stejný cíl.

03:20

Obraz 76.: ČB, VC

Hudba: David Michael

Roman ukazuje techniku na Radkovi. Tenshin Frank – Nico In Japan
nage. Žáci jdou vidět v záběru, sedí a koukají.

SYN: Roman: Tenshin

Roman u toho popisuje techniku.

nage. Protože vy si
vybíráte danou techniku,
která v daném momentě

03:24

Obraz 74.: ČB, PC>D

Hudba: David Michael

Rozostření a přiblížení na Romana.

Frank – Nico In Japan
SYN: Je ta správná.

03:25

Obraz 75.: ČB, PC

Hudba: David Michael

Roman povídá na kameru.

Frank – Nico In Japan
SYN: Roman: Ve světě
cvičí aikidó tisíce,
statisíce žen.

03:29

Obraz 76.: ČB, D

Hudba: David Michael

Mladá holka z profilu. Za ní Jarka v pozadí.

Frank – Nico In Japan

Rozcvičují se.

ASYN: Roman: A mimo
jiné cvičí i v našem
oddíle.

03:31

Obraz 77.: ČB, PC

Hudba: David Michael

Mladá holka cvičí s mužem. Povalí ho na zem

Frank – Nico In Japan

a zasměje se. Přichází Roman.

ASYN: Roman: Jelikož
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ženy nedisponují
takovou fyzickou silou
jako muži, aikidó jim
umožní pracovat velmi
03:38

Obraz 78.: ČB, C

Hudba: David Michael

Roman ukazuje techniku a vysvětluje ji

Frank – Nico In Japan

žákovi. Směje se.

ASYN: Roman: technicky
a tu sílu absolutně

03:40

Obraz 79.: ČB, PC

Hudba: David Michael

Záběr na 2 holky zboku. Obličeje z profilu.

Frank – Nico In Japan

Holky se zasmějí.

ASYN: Roman:
nevyužívat.

03:42

Obraz 80.: ČB, C

Hudba: David Michael

Roman ukazuje techniku a vysvětluje ji

Frank – Nico In Japan

žákovi. Směje se. Pokračující záběr č. 78.

ASYN: Radek:Rozdíl mezi

Gestikuluje.

tréninkem dětí a
tréninkem dospělých

03:44

Obraz 81.: ČB, PC

Hudba: David Michael

Radek mluví na kameru.

Frank – Nico In Japan
SYN: Radek: Není
v podstatě žádný. Je to
jenom o

03:46

Obraz 82.: ČB, C

Hudba: David Michael

Radek ukazuje dítěti, jak správně stát. Záběr

Frank – Nico In Japan

na celou tělocvičnu s dětmi. Zezadu.

ASYN: Radek: přístupu
trenéra k těm

03:48

Obraz 83.: ČB, D

Hudba: David Michael

Radek ukazuje dítěti, jak správně stát. Záběr

Frank – Nico In Japan
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začíná u nohou, stoupá k hlavě. Zepředu.

ASYN: Radek: Žákům.
ASYN: Roman:
Přizpůsobit se dětem je
velká role pro učitele.
Musí se

03:53

Obraz 84.: ČB, PC

Hudba: David Michael

Roman mluví na kameru.

Frank – Nico In Japan
SYN: Roman: Probojovat
do jejich dětského světa.

03:55

Obraz 85.: ČB, C

Hudba: David Michael

Děti cvičí. Jedno druhé pokládá na zem.

Frank – Nico In Japan

V popředí dvě děti, v pozadí další pár.

ASYN: Roman: Dětské
výrazy. Děti je musí
chápat. Vysvětlit dětem
něco

03:59

Obraz 86.: ČB, C

Hudba: David Michael

Roman ukazuje techniku. V ruce drží tyč.

Frank – Nico In Japan
ASYN: Roman: Aby si
představili je
nemyslitelné. Je musíte
navést. Navést je hrou,
využívat zbraně,

04:04

Obraz 87.: ČB, D>C

Hudba: David Michael

Roman ukazuje techniku. V ruce drží tyč.
Rukou gestikuluje. Rozostřuje se. Zoom out.

Frank – Nico In Japan
ASYN: Roman: Které jsou
pro ně čitelnější než
některá slova.

04:07

Obraz 88.: ČB, PC>C

Hudba: David Michael

Roman cvičí s Radkem. Technika s tyčí. Hází

Frank – Nico In Japan
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Radka doleva. Kamera odzoomuje.

Zvuk: Zvuky pádu na
žíněnku.

04:10

Obraz 89.: ČB, PC

Hudba: David Michael

Roman mluví na kameru.

Frank – Nico In Japan
SYN: Roman: První
trénink začátečníka je
velice těžký. Už ten
samotný…

04:14

Obraz 90.: ČB, D

Hudba: David Michael

V pozadí rozostřeně někdo cvičí. Do ostrého

Frank – Nico In Japan

záběru vejdou další dva cvičící. Zase ze

ASYN: Roman: …příchod

záběru odejdou.

pro něho. Je to obrovské
vítězství. Protože…

04:19

Obraz 91.: ČB, VC

Hudba: David Michael

Celek celé tělocvičny z nadhledu. Všichni

Frank – Nico In Japan

cvičí.

ASYN: Roman:… projít
tou bariérou, vstoupit do
toho prostoru, kde se
bojové umění…

04:22

Obraz 92.: ČB, PC

Hudba: David Michael

Roman ukazuje na mladé holce, jak se dělá

Frank – Nico In Japan

technika. Z nadhledu.

ASYN: Roman:…vyučuje,
vidět ty lidi, ty pády… ale
je to…

04:27

Obraz 93.: ČB, PC

Hudba: David Michael

Švenk zleva doprava. Záběr zepředu: Dva žáci Frank – Nico In Japan
sedí a koukají. Smějí se.

ASYN: Roman:…jinak.
Žádný učitel si nedovolí…
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04:29

04:31

Obraz 94.: ČB, VC

Hudba: David Michael

Roman ukazuje žákům techniku na jednom

Frank – Nico In Japan

z nich. Všichni zepředu v pozadí, Roman zády

ASYN: Roman:…nového

ke kameře v popředí.

žáka…

Obraz 95.: ČB, C

Hudba: David Michael

Radek cvičí s žákem. Hází ho na zem. Záběr u

Frank – Nico In Japan

země.

ASYN: Roman:…využívat
k jakýmsi těžkým
technikám. Ale snaží se
ho pomaličku…

04:35

Obraz 96.: ČB, D

Hudba: David Michael

Radek cvičí se žákem. Záběr na nohu klepající Frank – Nico In Japan
do žíněnky. U země.

ASYN: Roman:…učit
jednotlivé kroky…

04:37

Obraz 97.: ČB, C

Hudba: David Michael

Tři žáci cvičí spolu. Ukazují mladé holce, jak

Frank – Nico In Japan

se správně padá.

ASYN: Roman:…pádové
techniky, aby co
nejdříve…

04:40

Obraz 98.: ČB, C

Hudba: David Michael

Roman klečí a pomáhá žákům správně padat.

Frank – Nico In Japan

Ti skáčou po jednom ze záběru.

ASYN: Roman:…byl
zařazen mezi zkušené
žáky. To je cílem každého
učitele.
Zvuky: pády na žíněnku.

04:45

Obraz 99.: ČB, PC

Hudba: David Michael

Roman ukazuje a vysvětluje techniku 1/3

Frank – Nico In Japan
Hudba je více nahlas.
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Zvuky: Ruchy z cvičení
04:48

Obraz 100.: ČB, PC

Hudba: David Michael

Roman ukazuje a vysvětluje techniku 2/3

Frank – Nico In Japan
Hudba je více nahlas.
Zvuky: Ruchy z cvičení

04:50

Obraz 101.: ČB, PC

Hudba: David Michael

Roman ukazuje a vysvětluje techniku 3/3

Frank – Nico In Japan
Hudba je více nahlas.
Zvuky: Ruchy z cvičení

04:53

Obraz 102.: ČB, PC

Himekami - Exceeding

Radek mluví na kameru.

Love
SYN: Radek: Trénink
v našem dódžó začíná
rozcvičkou.

04:55

Obraz 103.: ČB, PC

Himekami - Exceeding
Love

Roman mluví na kameru.

SYN: Roman: Už samotný
příchod je tréninkem.
Člověk zapomíná
pomaličku…
04:59

Obraz 104.: ČB, PC

Himekami - Exceeding

Žák se klidně rozcvičuje dechovým cvičením.

Love

Záběr na hlavu, pohybuje rukama.

ASYN: Roman:…na to co
se dělo dnešního dne, až
jsou to děti ve školách,
dospělí…

05:04

Obraz 105.: ČB, D

Himekami - Exceeding

Dechové cvičení pokračuje. Záběr zezadu

Love

žáka. Záběr přes rameno, detail hlavy, zaostří

ASYN: Roman:… v práci.

- 56 -

se postupně do dálky, kde předcvičuje

Pomaličku ty myšlenky

Roman.

odcházejí a začneme se
koncentrovat na trénink.
ASYN: Radek: To
znamená; uklidníme tělo
i mysl.

05:11

Obraz 106.: ČB, D

Himekami - Exceeding

Kamera ve výšce nohou, položená na žíněnce.

Love

Záběr na nohy a pohyby nohou.

ASYN: Radek: Následně
se začínáme pohybovat
ashi sabaki, to znamená
pohyby nohou, tai sabaki

05:17

Obraz 107.: ČB, VC

Himekami - Exceeding

Celá tělocvična cvičí. Rozcvičuje se, všichni se

Love

pohybují stejně.

ASYN: Radek:… pohyby
těla. Následuje…

05:19

Obraz 108.: ČB, D

Himekami - Exceeding

Radek mluví na kameru.

Love
SYN: Radek: Ukemi waza,
to znamená pádové
techniky…

05:26

Obraz 109.: ČB, VC

Himekami - Exceeding

Roman ukazuje žákům techniku na Radkovi

Love

1/3. Irimi nage.

ASYN: Radek:…abychom
rozehřáli

05:27

Obraz 110.: ČB, VC

Himekami - Exceeding

Roman ukazuje žákům techniku na Radkovi

Love

2/3. Irimi nage.

ASYN: Radek:… celé tělo,
abychom se připravili…
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05:28

Obraz 111.: ČB, VC

Himekami - Exceeding

Roman ukazuje žákům techniku na Radkovi

Love

3/3. Irimi nage.

ASYN: Radek:…na vlastní
trénink.

05:29

Obraz 112.: ČB, D

Himekami - Exceeding

Kamera na žíněnce, detail na žáky, když se

Love

klaní.

ASYN: Roman: Jedná-li se
o začátečníky…

05:31

Obraz 113.: ČB, C

Himekami - Exceeding

Roman klečí a pozoruje dění na v tělocvičně.

Love

Před ním dva žáci, v pozadí další. Sumio

ASYN: Roman:… tak po

toshi.

nich nevyžadujeme hned,

Záběr s efektem. V ½ je nízký počet obrázků

aby byli připraveni,

za sekundu, takže se seká. Oddělen rychlým

oblečeni v kimonech.

zoomem. Záběr pokračuje 2/2 kdy jsou
snímky zase vysoké a obraz plynulý.
05:35

Obraz 114.: ČB, PC

Himekami - Exceeding

Roman mluví na kameru.

Love
SYN: Roman: Stačí běžné
oblečení.

05:38

Obraz 115.: ČB, C

Himekami - Exceeding

Švenk zleva doprava. Žáci se v řadě (rei)

Love

uklánějí a vstávají.

Zvuk: Žáci zdraví:
Onegaishimas
ASYN: Roman:
Techniky…

05:42

Obraz 116.: ČB, C

Himekami - Exceeding

Záběr na cvičící tělocvičnu. Celek.

Love
ASYN: Roman:…které
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učíme, vychází
z technického řádu.
05:45

Obraz 117.: ČB, PC

Himekami - Exceeding

Roman se kouká přímo do objektivu, nebo

Love

skrz. Rozostřuje se.

ASYN: Roman: Pokud
žáci přetrvávají déle
v oddílu…

05:48

Obraz 118.: ČB, C

Himekami - Exceeding

Roman 3 žákům vysvětluje techniku. Jeden

Love

žák stojí vedle, dva provádějí techniku.

ASYN: Roman: …
dostanou určitý
technický stupeň…

05:51

Obraz 119.: ČB, PC

Himekami - Exceeding

Roman mluví na kameru.

Love
SYN: Roman: …a
pokračují v té cestě dále.

05:55

Obraz 120.: ČB, C

Himekami - Exceeding

Roman žákům ukazuje techniku. Na žákovi.

Love

Sumi Otoshi. Poté se uklání. Záběr za rameny

Zvuk: Ruchy tělocvičny.

sledujících žáků.

Pád na žíněnku.
SYN: Roman: Hai dozo,
sumi otoshi.

06:00

Obraz 121.: ČB, PC

Himekami - Exceeding

Radek mluví na kameru.

Love
SYN: Radek: Při výuce
používáme také…

06:02

Obraz 122.: ČB, D

Himekami - Exceeding

Záběr zbraní na zemi. Kamera na žíněnce.

Love

Nůž, meč a tyč. Za nimi v pozadí cvičí 2 páry

ASYN: Radek: …zbraně.
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žáků. Přeostří se na ně.

Používáme meč, krátkou
tyč nebo nůž.

06:06

Obraz 123.: ČB, PC

Himekami - Exceeding

Radek sundává ze zdi svou tyč. Uklání se

Love

směrem ke kamize. I další žáci berou hůl do

ASYN: Radek: Nejenom,

ruky.

že už to vychází
z podstaty bojového
umění jako takového…

06:11

Obraz 124.: ČB, PC

Himekami - Exceeding

Radek mluví na kameru.

Love
SYN: Radek: Může se stát,
že na nás někdo zaútočí
žídlí,…

06:14

Obraz 125.: ČB, PC

Himekami - Exceeding

Radek a Roman cvičí spolu. Roman napadá

Love

nožem, záběr je zpomalený. Kotegaeshi.

ASYN:
Radek:…popelníkem,…

06:16

Obraz 126.: ČB, C

Himekami - Exceeding

Radek a Roman cvičí spolu. Roman napadá

Love

nožem, záběr je zpomalený. Kotegaeshi.

ASYN: Radek:…nějakým
klackem.

06:17

Obraz 127.: ČB, PC

Himekami - Exceeding

Radek a Roman cvičí spolu. Roman napadá

Love

nožem. Kotegaeshi.

ASYN: Radek: Musíme se
naučit ubránit…

06:19

Obraz 128.: ČB, C

Himekami - Exceeding

Radek a Roman cvičí spolu. Roman napadá

Love

nožem. Kotegaeshi.

ASYN: Radek: … i proti
těmto zbraním.
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06:20

Obraz 129.: ČB, PC

Himekami - Exceeding

Roman a Radek cvičí spolu. S tyčí.

Love
Zvuk: Ruchy

06:21

Obraz 130.: ČB, D

Himekami - Exceeding

Roman a Radek cvičí spolu. S tyčí. Technika

Love

pokračuje, Roman se dostává za záda Radka.

Zvuk: Ruchy

Záběr zepředu. Od pasu nahoru.
06:23

Obraz 131.: ČB, PC

Himekami - Exceeding

Technika pokračuje. Radek padá. Záběr

Love

zepředu. Ke konci je záběr zpomalený.

Zvuk: Ruchy
ASYN: Roman: Mnozí
žáci, kteří přicházejí na
trénink,…

06:26

Obraz 132.: ČB, PC

Himekami - Exceeding

Roman mluví na kameru.

Love
SYN: Roman: …sami
uvádějí, že doba je…

06:28

Obraz 133.: ČB, C

Himekami - Exceeding

Dva žáci v popředí cvičí spolu. V pozadí se

Love

Roman kouká.

ASYN: Roman:… natolik
náročná,

06:29

Obraz 134.: ČB, PC

Himekami - Exceeding

Technika žáků pokračuje. Záběr je

Love

zpomalený.

ASYN: Roman:…a jsou
tak psychicky a fyzicky…

06:31

Obraz 135.: ČB, C

Himekami - Exceeding

Technika žáků pokračuje. Jeden druhého hází

Love

- 61 -

na zem přes záda. V polovině je zpomalený.

ASYN: Roman:…vytížení,
že si vlastně přijdou na
trénink odpočinout.

06:34

Obraz 136.: ČB, D

Himekami - Exceeding

Záběr na kamizu, na zakladatele aikidó. Do

Love

toho zleva spadne žák, jdou mu vidět jen

ASYN: Roman: I přesto,

nohy. Postaví se a ze záběru zase mizí.

že jsou fyzicky namáhání,
odchází příjemně…

06:38

Obraz 137.: ČB, PC

Himekami - Exceeding

Mladá holka cvičí s mužem. Irimi nage.

Love
ASYN: Roman:…unavení.
Což je…

06:39

Obraz 138.: ČB, C

Himekami - Exceeding

Mladá holka cvičí s mužem. Irimi nage.

Love
ASYN: Roman:… velkým
přínosem pro člověka.

06:41

Obraz 139.: ČB, D

Himekami - Exceeding

Mladá holka cvičí s mužem. Irimi nage.

Love
ASYN: Roman: Že
opravdu…

06:42

Obraz 140.: ČB, C

Himekami - Exceeding

Mladá holka cvičí s mužem. Irimi nage.

Love
ASYN: Roman:…
zapomene na ty
problémy, které jsou.

06:45

Obraz 141.: ČB, PC

Himekami - Exceeding

Roman mluví na kameru.

Love
SYN: Roman: Mimo jiné
se tady naučí mnohé věci.
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Je to pohybová aktivita,…
06:49

06:50

Obraz 142.: ČB, VC

Himekami - Exceeding

Roman a Radek ukazují techniku. Na pravé

Love

straně záběru klečí žáci.

ASYN: Roman:… je to…

Obraz 143.: ČB, C

Himekami - Exceeding

Roman a Radek ukazují techniku. Roman se

Love

vyhýbá Radkovi.

ASYN: Roman:…
prostorové…

06:51

Obraz 144.: ČB, VC

Himekami - Exceeding

Roman a Radek ukazují techniku. Na pravé

Love

straně záběru klečí žáci.

ASYN: Roman:… vnímání.
Je to…

06:53

Obraz 145.: ČB, D

Himekami - Exceeding

Žák leží na zemi. Radek ho hodil na zem. Dává Love
mu ruku opatrně a technicky na zem.

ASYN:

Ukončení techniky. Žák vstává.

Roman:…schopnost se
ovládat v daných
situacích a být trpělivý…

06:59

Obraz 146.: ČB, PC

Himekami - Exceeding

Roman mluví na kameru.

Love
SYN: Roman: …a vytrvalý.
To je přínosem pro lidi,
kteří….

07:03

Obraz 147.: ČB, C

Himekami - Exceeding

Roman a Radek cvičí spolu. Klečí.

Love
ASYN: Roman:…studují
aikidó. A člověk cítí, že…
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07:06

Obraz 148.: ČB, PC

Himekami - Exceeding

Roman a Radek cvičí spolu. Klečí. Roman

Love

padá na záda.

ASYN: Roman:… že je
připraven na těžké
chvíle.

07:08

Obraz 149.: ČB, PC

Himekami - Exceeding

Roman mluví na kameru.

Love
SYN: Roman: I v našem
oddíle se taková věc
udála. Naše…

07:10

Obraz 150.: ČB, C

Himekami - Exceeding

Záběr na cvičící tělocvičnu. Uprostřed a

Love

nejblíže je Jarka. Ztrácí rovnováhu.

ASYN: Roman:…
kolegyně měla těžký úraz
a díky aikidó, což sama
uvádí, …

07:14

Obraz 151.: ČB, PC

Himekami - Exceeding

Jarka cvičí s mužem. Hází ho na zem. Irimi

Love

nage.

ASYN: Roman:…ji vrátilo
zpět.
ASYN: Jarka: Po velmi
těžkém úraze…

07:18

Obraz 152.: ČB, PC

Himekami - Exceeding

Jarka mluví na kameru.

Love
SYN: Jarka: …mi aikidó
pomohlo žít, mít chuť do
života a umět bojovat
s tím,…
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07:25

Obraz 153.: ČB, PC

Himekami - Exceeding

Záběr na Jarku zepředu, jak klečí a pozoruje

Love

techniku. Ta je blízko kameře, rozmazaná.

ASYN: Jarka:… co mám.
Práce s energií je k tomu,
abych se uměla…

07:30

07:33

Obraz 154.: ČB, VC

Himekami - Exceeding

Roman a Radek provedli techniku. Roman

Love

vysvětluje vkleče. V pozadí sedí Jarka,

ASYN: Jarka:… bránit.

navazuje to na předchozí záběr.

Nejenom zlým lidem,

Obraz 155.: ČB, D

Himekami - Exceeding

Jarka mluví na kameru.

Love
SYN: Jarka: …ale i sama
sobě.

07:35

Obraz 156.: ČB, PC

Himekami - Exceeding

Roman cvičí s Jarkou. Drží ji kolem krku.

Love
ASYN: Jarka: Pocit, že si
sama…

07:37

Obraz 101.: ČB, PC

Himekami - Exceeding

Roman cvičí s Jarkou. Drží ji kolem krku,

Love

padá s ní k zemi.

ASYN: Jarka:…sebe můžu
vážit,…

07:38

Obraz 157.: ČB, PC

Himekami - Exceeding

Roman cvičí s Jarkou. Ta po pádu na kolena

Love

opět vstává, směje se. Zády a bokem ke

ASYN: Jarka:… že jsem

kameře. Roman ji poplácá po zádech, odchází

člověk, že prostě…

od ní směrem ke kameře, taky se směje.
Poslední část záběru je zpomalená.
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07:40

Obraz 158.: ČB, PC

Himekami - Exceeding

Jarka mluví na kameru. Dopovídá a emočně si Love
vydechne.

SYN: Jarka:…děkuji za to,
že jsem a že jsem tady.
Zvuk: Ruch, Jarka
vydechne.

07:46

Obraz 159.: ČB, PC

Himekami - Exceeding

Roman mluví na kameru.

Love
SYN: Roman: Mohu říct,
že jsem se v životě…

07:48

Obraz 160.: ČB, PC

Himekami - Exceeding

Roman ukazuje pohyby tyče. Rozmazaný

Love

záběr, zpomalený. Prolínací záběr

ASYN: Roman: …dostal

s následujícím

dvakrát do takových
situací, kterých jsem
nebyl schopen…

07:51

Obraz 161.: ČB, D

Himekami - Exceeding

Detail na ruce Romana a Radka jak se drží.

Love
ASYN: Roman:…vyřešit.
Nešlo o…

07:53

Obraz 162.: ČB, PC

Himekami - Exceeding

Roman cvičí sám s tyčí. Prolínací záběr, kdy

Love

se u stejného pohybu objevuje Radek. Konec

ASYN: Roman:… mou

zpomalený.

osobu, ale o mou osobu
blízkou. Cítil jsem se…

07:56

Obraz 163.: ČB, PC

Himekami - Exceeding

Roman mluví na kameru.

Love
SYN: Roman:… bezradný.
A to bylo strašně…
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07:58

Obraz 164.: ČB, PC

Himekami - Exceeding

Roman mluví na kameru. Záběr na jeho ruku.

Love

Záběr se rozmaže.

ASYN: Roman:…těžké.
Když máte někoho rád…

08:00

Obraz 165.: ČB, PC

Himekami - Exceeding

Záběr na Romana. Rozmazaný se zaostří.

Love

Záběr na jeho hlavu. V pozadí kamiza a

ASYN: Roman:… a zjistíte,

kaligrafie.

že jste v ohrožení a
nevíte jak pomoci…

08:04

Obraz 166.: ČB, D

Himekami - Exceeding

Přiblížení předchozího záběru blíže po ose.

Love
ASYN: Roman:…je to
určitá velká chyba pro
daného člověka. Proto
jsem…

08:09

Obraz 167.: ČB, PC

Himekami - Exceeding

Roman mluví na kameru.

Love
SYN: Roman:…vyhledával
bojové umění, které by
mi…

08:11

Obraz 168.: ČB, D

Himekami - Exceeding

Záběr na nohy Romana. Odchází ze záběru.

Love
ASYN: Roman:
…pomohlo…

08:12

Obraz 169.: ČB, PC

Himekami - Exceeding

Roman cvičí s Radkem. Přehazuje ho přes

Love

rameno. Záběr je v půlce zpomalený a zase

ASYN: Roman: tuto

zrychlený.

situaci řešit. Nepatřím
mezi soutěživé…
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08:15

Obraz 170.: ČB, PC

Himekami - Exceeding

Roman mluví na kameru.

Love
SYN: Roman: …lidi, ale
rád se něčemu učím a
aikidó bylo to pravé, co
jsem potřeboval.

08:21

Obraz 171.: ČB, C

Hudba: Himekami -

Z černé se objevuje obraz rozostřený. Roman

Exceeding Love

cvičí se 3 žáky najednou. Zpomalené místy.

Hudba více nahlas.

Zaostřuje a zase rozostřuje. Přes to běží
titulky. Znovu do černé. Konec.
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Příloha C - Slovníček vybraných japonských pojmů
dódžó - v japonských bojových uměních je tímto termínem označováno místo, kde
probíhá výuka některého bojového umění
budó - doslovně cesta boje. Ze známých bojových umění se jedná například o
aikidó, judo, karate-do, jūkendō, iaido, kendo, kyudo.
tori - student, který se brání a stává se příjemcem útoku, obránce
uke - student, který útočí a stává se příjemcem strategie obrany aikidó
tatami - žíněnky
aikidóka - ten, co cvičí aikidó
ósensei - ozačení zakladatele, doslova "velký učitel"
hakama - široké kalhoty, které se oblékají na kimono, kalhotová sukně
seiza – správné sezení na kolenou
rei – pozdrav v seiza se provádí vstupu na či odchodu z tatami
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