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Využívání mobilních telefonů ve výuce je aktuálním problémem, který řeší 
učitelé na všech stupních vzdělávání. Prakticky bez výjimek jsou mobilní 
telefony na základních a středních školách hromadně zakazovány a je jedno, 
jde-li o Evropu, Kanadu či USA. Zároveň se na světových konferencích  
o výtvarné výchově typu INSEA řeší implementace mobilních telefonů  
a aplikací do výuky, a to nejen ve výtvarné pedagogice. Problematiku, která 
řeší tento spor, tedy plošný zákaz mobilních telefonů ve výuce, pojímají 
současní výtvarní pedagogové různými způsoby: od striktních zákazů přes 
částečné používání až po implementování aplikací, které mohou být přímo 
edukační nebo i jiného typu, což lze považovat za nejlepší řešení. Mimo jiné 
je třeba zdůraznit, že je důležité děti vést k použití mobilních telefonů ne 
pouze jako komunikačního a zábavního prostředku, ale zejména jako tvůr-
čího nástroje, informační banky i záznamníku tvůrčích nápadů v různých 
médiích (foto, video, zvuk, text…). Zároveň se nabízí inspirace současným 
uměním, které s digitálními technologiemi pracuje.

Základní tendence v používání mobilních telefonů je jejich funkce digi-
tálního fotoaparátu, kamery, diktafonu, zápisníku. Ke klasickým funkcím, 
které nabízejí mobilní telefony v digitalizované podobě, je možné přidat 
kreativní práci s aplikacemi napomáhajícími uživateli vytvářet konkrétní ob-
sah (aplikace typu Messenger, Instagram, Face Swap, Scanner, Photoshop, 
Stop Motion a jiné), který bychom v profesionálních programech (Adobe 
atd.) vyhotovili za podstatně delší dobu. A to nemluvíme o vysoké ceně  
a uživatelské náročnosti daných programů. 
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Propojení klasické a digitální koláže 
– inspirace tvorbou Dalibora  
Chatrného

Fotografie je implementována do výuky (nejen) výtvarné výchovy již řadu 
let, avšak v digitální podobě se stala obecně dostupnou možností zprostřed-
kování umění. S nástupem chytrých telefonů přišla i možnost okamžitého 
sdílení, editace, tisku. Toto umožňuje využívání digitální fotografie nejen na 
středních a vysokých školách, ale i na školách základních na druhém i prv-
ním stupni. Je dobré zmínit, že uživatelům přináší používání digitální foto-
grafie  prohloubení výtvarného cítění – v oblasti kompozice, teorie, vztahů 
aj. Může přispět i ke zprostředkování umění.

Ke kolážím se mimo časopisů a letáků ideálně používají také vlastní foto-
grafie v několika kopiích. Inspirací kolážové práce s fotografiemi se mohou 
stát např. „jednooké portréty“ od Dalibora Chatrného. Ten s fotografiemi 
experimentoval, pracoval s různými expozicemi, prošíváním, výřezy atd.  
S nástupem digitální fotografie se objevila i digitální koláž. Vytváří se v gra-
fickém programu na PC nebo mobilním telefonu. Takto vypracované kolá-
že, odkazující na dílo Chatrného, dovedou vytvořit i některé základní filtry  
v nastavení fotoaparátu, jako jsou zrcadlení (zrcadlení obrazu přes středo-
vou osu – jednooké portréty), kaleidoskop atd. Dále existují aplikace, ve kte-
rých můžeme koláže přímo vytvářet (aplikace od Adobe či jejich alternace), 
nebo aplikace na různé formy koláží (Face Swap – prohazování obličejů, 
výměna částí fotografií atd.).

Obr. 1. Kolektivní portrét-koláž (vlevo), jednooký portrét (druhý zleva), volná koláž (třetí 
zleva), digitální koláž (vpravo).
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Kombinovaná koláž propojuje starý a nový přístup konceptuální práce s fo-
tografií, kdy se ručně vytvořená koláž naskenuje či nafotí na mobilní telefon. 
Pak lze se skenem manipulovat v aplikacích a následně znovu vytisknout a 
zopakovat postup. Tato práce s fotografií je blízká například tvorbě Lucie 
Sceránkové, která fotografuje, tiskne, instaluje a znovu fotí tisky instalované 
v prostoru.

Potřebujeme chytrý telefon, nabíjecí/USB kabel na přenos dat, wi-fi při-
pojení, notebook či stolní počítač a tiskárnu (stačí černobílá). Dále si připra-
víme výtvarné (kreslicí a malířské) potřeby, nůžky a lepicí pásku.

Jak propojit klasickou a digitální 
koláž?

Jako příklad je uvedeno využití propojení všech segmentů z výtvarné řady 
Studie hranic podobnosti, vytvořené na formátech A3. Na začátku je po-
třebné nafotit portréty a vytisknout je na formát A4. Dalším krokem je ro-
zřezání portrétu podle přímky vedené svisle středem obličeje. Tímto po-
stupem si můžeme vyzkoušet „jednooký portrét“ a také to, zda se budeme 
navzájem poznávat (studie hranic podobnosti). Dále může následovat spo-
lečná akce hledání ideálního protějšku, doplňujícího jak jednooký portrét, 
tak i kolektivní skládanou identitu – přikládáním částí obličejů různých osob 
k sobě. Jednotlivé varianty můžeme zaznamenávat na mobilní telefon, který 
plní funkci skicáku. Nejlepší výsledky pak nalepujeme na formát A3. Úkol 
může být transformován do podoby volné koláže, přičemž je žádoucí ex-
perimentovat. Vzniklá díla (koláže) můžeme zdokumentovat a vytvořit tak 
zajímavé portfolio. Výstupem jsou skupinové papírové koláže a fotografie 
každého autora, které poslouží jako zdrojové soubory pro nahrání do apli-
kace k dalším modifikacím. Při práci využíváme aplikaci Face Swap.
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Aplikace Face Swap

Face Swap je aplikace k volnému stažení pro operační systémy Android  
a iOS. Je určena na výměnu obličejů a pořízení fota/videa. Práce s ní je po-
měrně jednoduchá, avšak umožňující uživateli dostatečně velké možnosti 
uživatelského nastavení. Je možné do aplikace nahrát staženou fotografii, 
nechat aplikaci automaticky identifikovat obličej nebo si jej manuálně na-
stavit. Díky uvedeným možnostem je možné do aplikace nahrát i obličeje, 
předměty a textury. Dále je možné vložení vlastního obličeje do stažené 
fotografie či obličeje ze stažené fotografie do své fotografie. Také je možné 
schválně deformovat nastavení obličeje ve fotkách, což otevírá velkou škálu 
kreativního využití.

Na začátku si pořídíme, stáhneme či naskenujeme fotografie, které chceme 
nahrát do aplikace. Dále v pravém dolním rohu klikneme na ikonu smajlíka 
se znakem + (obr. 2), kdy kliknutím na ni otevřeme možnosti. Klikneme 
na „Import Photo“ (obr. 3) na druhém řádku a po rozkliknutí nahrajeme 
fotografii. 

Obr. 2. 
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Obr. 3. 

Pokud je na ní lidský obličej a aplikace jej rozpozná, objeví se na obrazovce 
kamera telefonu. Když ji namíříme na svůj obličej, namapuje na něm 
nahranou fotografii (obr. 4). 

Obr. 4.
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Nahráváte-li fotografii, kde je například zvíře, aplikace upozorní, že 
neidentifikovala obličej a zda si přejete jeho ruční nastavení. Po odpovězení 
„Ano/Yes“ se vám otevře manuální nastavení obličeje v nahrané fotce. 
Zde po kliknutí na celý obličej či jeho části (obočí, oko, brada, čelo, nos…  
Obr. 5) můžeme těmto částem upravovat velikost, natočení i konkrétní 
adjustace jednotlivých bodů. Po uložení úprav nás aplikace zase odkáže na 
kameru telefonu na obrazovce a při namíření na obličej se objeví namapovaná 
fotografie. 

 
Obr. 5. 

Obr. 5. 
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V levém horním rohu po kliknutí na ikonu se třemi řádky otevřeme adjustaci 
nastavení. Tady můžeme upravit danou masku nebo si vybrat, jestli chceme 
na obličej mapovat: vše, bez nosu, ústa, oči (obr. 6). 

Obr. 6.

Je dobré připomenout, že aplikace reaguje i na plakáty na ulici a na neobvyklé 
předměty, jako jsou například disky kol aut, klimatizace nebo nakreslené 
portréty či portréty z koláží, které identifikuje jako obličeje (obr. 7). Tuto 
chybu (glitch) můžeme i cíleně využívat. Práci s glitchem lze provádět za 
předpokladu, že víme, jak jej vytvořit. 

Obr. 7.
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Animace a pixelace – inspirace  
tvorbou Jana Švankmajera

Důležité je si uvědomit, co to animace je, co s účastníky výuky chceme dělat 
a jaký obsah v ní chceme vytvářet. Animace je tvorba za sebou rozpohybo-
vaných obrázků. Klasická animace má 24 nebo 25 fps (frames per second), 
což znamená, že se za jednu sekundu promítne 24 až 25 snímků. Tato sek-
vence je dostačující na to, aby byla pro lidské oko plynulá. Pro naši potřebu 
bude stačit cca 10 fps, tj. časování snímků 0,1–0,2 sekundy na jednu fotku. 
Animaci můžeme udělat přímo z mobilního telefonu.

Jedná se o práci s chytrými telefony, kdy jsou pořízeny fotografie v mo-
bilním telefonu a následně nafocené fotografie rozhýbány v online GIF 
makeru nebo videoeditoru. Některé mobilní telefony mohou jiné formá-
ty souborů (v poslední době především iPhone s formátem HEIC), které 
nepodporují online videoeditory. V tomto případě využijeme buď online 
konvertor nebo konverzní program.

Jako počáteční aktivitu je vhodné zadat focení nebo natáčení. Prakticky 
každý majitel chytrého telefonu umí s těmito funkcemi pracovat (zahrnují 
záznam souboru a jeho export do počítače). S tímto předpokladem počítá 
náš výtvarný úkol. Na uvedeném principu lze stavět nespočetné množství 
výtvarných zadání a jedním z nich je tvorba animací typu „ploškové anima-
ce“ nebo „pixilace“. 

Vždy je potřeba mít s sebou učitelský počítač a dle operačního systému 
(OS) cíleně vybírat mobilní telefony, na které se animace budou fotit (Win  
x Mac, Android x iOS). Dále pak doporučujeme mít alespoň jeden náhradní 
nabíjecí kabel pro iPhone, USB C nebo USB mini pro případnou potřebu 
dobití telefonu.
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Plošková animace (2 x 45 min.)

Plošková animace je nejstarší animační 
technika vytvářená záznamem 
fotografií v ploše z dvourozměrných 
rekvizit. Na papíru se vytvořený 
objekt pohybuje ve fázích. Není to 
ovšem jediná možnost – ploškovou 
animaci lze také vytvořit například 
jako animaci kresleného obrazu nebo 
postupné přibývání psaného textu.  
S touto animační technikou se dá velice 
dobře experimentovat, například při 
pořizování časosběrných fotografií. 
Všechny uvedené výtvarné úkoly jsou 
proveditelné i v aplikacích (například 
v aplikaci Stop Motion Studio). S využíváním výhod aplikací je však 
vhodné začít až poté, co se žáci naučí ruční pracovní postup a pochopí 
podstatu dané techniky, jež umocňuje kreativitu a řešení technologických 
i logických principů (například prořezávání papíru, využívání zdvojení 
záběrů, opakování, zpětný chod atd.). Tyto principy je možné ilustrovat na 
ploškových animacích, které byly uplatněny v tvorbě pro děti. Příkladem 
může být Rákosníček od Zdeňka Smetany či Hobit od Adolfa Borna. Pro 
dospělé je nejznámější ukázkou přiznané ploškové animace ikonický South 
Park.

Technický postup:

Při vytváření ploškové animace je vhodné zvolit práci ve skupinách (ideálně 
o třech členech). Vyřeší se tím případný problém, pokud všichni nebudou 
mít mobilní telefon.  

Storyboard: (minimálně 10 min.)

Prvním úkolem zadaným skupinkám je vymyslet krátký příběh. Vhodná je 
groteskní povaha námětu s potenciálem vytvořit rychlou akci kombinova-
nou s vtipem. Komediální skeč by měl být jednoduchý a výmluvný, zahrnu-
jící nejlépe maximálně tři akce z důvodu vyvarování se náročných pohybů  
a složitostí, např.:

Youtube: Plošková animace z mobilu
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- vesmírná loď pluje vesmírem (první akce);

- přistání na planetě, vysunutí žebříku a výstup (druhá akce);

- posádka na planetu umisťuje vlajku (třetí akce).

Výroba loutek/pozadí: (30 min.)

Výroby loutek a pozadí se zúčastní všichni členové skupiny. V této části 
aktivity se kombinují klasické výtvarné techniky s novými digitálními tech-
nologiemi. Je důležité klást důraz na uvedené propojení, aby nedocházelo  
k úplnému vynechání klasických technik.

Pozadí animace by mělo být ideálně velikosti A3 a mělo by být napevno 
přilepeno izolepou k podkladu, aby se nepohybovalo po stole. Podkladový 
papír nám také ukazuje rozhraní, které budeme na mobilní telefon fotit. 
Můžeme je připravit jednoduše malováním, kreslením nebo jen použitím 
barevného papíru. Vždy je ale dobré zkontrastovat pozadí a loutku, aby byl 
pohyb v animaci dobře viditelný.

Při výrobě loutky se doporučuje loutku vyřezat nebo vystřihnout z papíru, 
oddělit končetiny, které se budou animovat, a v místě kloubů použít lepicí 
hmotu, aby byly tyto části pohyblivé. Nezapomínejme na klasické filmařské 
triky, jako je vyřezání hlavy s více výrazy atd.

Animace: (30 min.)

Před začátkem animace je nutné si ve skupince rozdělit role, které jsou dány 
i při profesionální tvorbě animovaného filmu. Ve skupinkách po třech je to 
kameraman, režisér a animátor.

Každá z uvedených rolí má svou důležitou pozici při tvorbě snímků:

Kameraman – fotí snímky do animace, má na starosti ostrost fotografií, 
stejné orientování všech fotografií (výška x šířka) a to, aby fotografie šly po 
sobě. Zároveň udává rytmus, v jakém se budou dít změny na ploše.

Animátor – má na starosti plynulost pohybu animovaných subjektů. Pokud 
je na animační ploše více pohyblivých postav, je dobré požádat režiséra, aby 
pomáhal při animaci.

Režisér – pozice, která dohlíží na to, aby se napsaný děj ze storyboardu 
věrohodně animoval, dává pozor na všechny články filmového týmu, kont-
roluje chyby, stará se o postprodukci.
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Vhodné je určit kameramanem majitele používaného telefonu. V průběhu 
animování se nicméně doporučuje, aby si všichni členové skupiny vyzkou-
šeli alespoň na chvilku jednotlivé role. 

Postprodukce: (20 min.)

Při postprodukci jsou dvě možnosti, kterými můžeme animaci vytvořit:

1. Přímo z mobilního telefonu:

Výhodou vytváření animace/„gifu“ přímo z mobilního telefonu je, že  
k ní nepotřebujeme nic jiného než mobilní telefon. V tom případě je 
důležité mít mobilní telefon připojen ke školní wi-fi. Zde se mohou 
animace vytvářet přes různé aplikace typu Stop Motion Studio, online 
přes webový prohlížeč na mobilním telefonu při navštívení stránek typu  
online.gifmaker.me a jinými způsoby. Problémy mohou nastat při nahrávání 
fotek na web (při více žácích se wi-fi zpomaluje a čím více fotek, tím větší 
čas na upload). Některé mobilní telefony s OS Android, převážně značky 
Samsung, mají funkci, kdy uživatel označí několik fotek, klikne na možnosti 
– ikona (…) – a po kliknutí se zobrazí možnosti, jako jsou sdílení, smazání, 
úprava. Jednou z nich bývá možnost: vytvořit GIF. 

2. Na počítači:

Pokud se nepodaří vytvořit animaci rovnou v mobilním telefonu, je tu 
jednoduchá varianta vytvoření animace na počítači. Postupujeme stejným 
způsobem jako na mobilním telefonu, tzn. přes webovou stránku typu  
online.gifmaker.me nebo přes videoeditor typu Moviemaker na Windows 
nebo iMovie na Mac. Zde jen dáváme pozor na mobilní telefony, které ne-
fotí ve formátu JPG či jiných zaběhnutých formátů (iPhone). V tom případě 
využijeme online konvertor do formátu JPG nebo vybranou aplikaci.
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Pixilace (1 x 45 min.) – inspirace 
Janem Švankmajerem

Pixilace je animační technika, kde se 
využívá lidská postava, která se po 
fázích animuje. Zde slouží člověk jako 
statická loutka, která se vždy vyfotí, 
posune o fázi dál a znovu vyfotí. Při 
této animaci je výhodou kratší čas 
potřebný na vznik výstupu. Zároveň je 
zde výhoda, že fotoaparát nemusí být 
převážně na jednom místě, ale můžeme 
ho využívat jako kameru a plynule se 
s ním pohybovat za subjektem. Opět 
se k této aktivitě dají využít aplikace 
typu Stop Motion Studio (za využití 
základních filmových triků typu skok 
do zdi, průchod zdí, zmizení atd.). Ze začátku se doporučuje použití 
fotoaparátu bez aplikací kvůli pochopení principu animace.

Jako ukázku je vhodné předvést dílo jednoho z nejznámějších filmových 
tvůrců, který tuto techniku dovedl k dokonalosti – Jana Švankmajera. Ten 
pixilaxi kombinuje s normálními záběry, modelováním atp. Také stojí za 
zmínku Katarzyna Kozyra a její dílo Rite of  Spring (vhodné ke zhlédnutí 
učitelem), kde animovala nemohoucí figuranty do tanečních choreografií.

Než přistoupíme k samotné animaci, je dobré představit ukázky z nejzná-
mějších českých filmů s filmovými triky: Karel Zeman – Cesta do pravěku, 
Václav Vorlíček – Jak utopit doktora Mráčka… Ukázka může působit jako 
katalyzátor invence jak při vymýšlení storyboardu, tak při samotné realizaci.

Technický postup:

Storyboard: (5 min.)

Při pixilaci, která je méně náročná na provedení, není detailně rozpracovaný 
storyboard nutný. Tato animace umožňuje využívat prakticky jakýkoli inte-
riér či exteriér. Je ovšem klíčové vymyslet jednoduchý příběh s vtipem. Při 
jeho vymýšlení nezapomínejme na to, že pixilace je ideální animační techni-
ka pro použití filmových triků, jako jsou obrácené záběry, množení záběrů, 
skok do zdi, natočení změny stavu (např. zdraví/nemoc herce za pomoci 

Youtube: Pixilace z mobilu
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líčidel) aj. Je dobré tyto možnosti nastínit na začátku, nejlépe ale funguje 
připomínat je při individuálních konzultacích, motivovat k jejich využití.

Výroba rekvizit 

Rekvizity mohou být při pixilaci důležité, nikoli nezbytné. Je možné kombi-
novat ploškovou animaci s pixilací (viz GIF CarCrash z Gymnázia Křenová, 
viz animace – Workshop animace z mobilního telefonu / Industra art). To 
znamená, že není nutné se omezovat jen na kostýmy, líčení a místo vzniku 
animace, ale je zde možnost kombinovat záběry s rekvizitami vystřiženými 
z papíru či jiného materiálu.

Animace: (25 min.)

Pixilace má stejné parametry jako plošková animace (viz Plošková animace). 
To znamená, že se budeme zaměřovat na cca 8–15 snímků za sekundu. Při 
samotné animaci máme několik způsobů, jakými je možné ji provést. Nabízí 
se postup statické animace, kdy je kameraman s kamerou na jednom místě, 
využívá jedno ohnisko a s kamerou skoro nepohybuje. Druhá možnost je 
používat kameru jako videorekordér, což v praxi znamená, že chodíme za 
subjektem, jako bychom jej natáčeli, jen místo záznamu videa pořizujeme 
fotografie. 

Kameraman – fotí snímky do animace, má na starosti ostrost fotografie, 
stejnou orientaci všech fotografií (výška x šířka) a to, aby fotografie šly po 
sobě. Zároveň udává rytmus, v jakém se budou dít změny na ploše.

Animátor – má na starosti plynulost pohybu animovaných herců (aby dával 
smysl). Je důležité, aby herec měl svého animátora, který mu udává délku 
pohybu při animaci, orientaci v prostoru atd.

Režisér – dohlíží na to, aby se napsaný děj ze storyboardu věrohodně ani-
moval, dává pozor na všechny články filmového týmu, koordinuje a společně 
s týmem vymýšlí filmové triky, kontroluje chyby a stará se o postprodukci.

Postprodukce: (20 min.)

Postprodukce je při pixilaxi stejná jako při ploškové animaci, jen s tím rozdí-
lem, že pixilace může mít menší počet snímků (nejméně dva, kdy se snímky 
střídají rychle za sebou). V tom případě je ideální takto krátkou animaci 
konvertovat z videa (většinou formát MP4, MPEG, MOV) do formátu GIF. 
Uvedený formát má vlastnost, že opakuje danou sekvenci (opakuje se done-
konečna). Zároveň je formát GIF výrazně menší co se velikosti týče, dá se 
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tudíž použít v online komunikaci například na Facebooku, na Messengeru, 
Instagramu, v e-mailu, je možné jej umístit na webovou stánku atd. Fakt, že 
si sami vytvoříme GIF a dále ho můžeme sami používat při vlastní online 
komunikaci, je velice motivující.

Aplikace Stop Motion Studio

Jako alternativní zjednodušenou variantu můžeme k tvorbě animací použít 
aplikaci Stop Motion Studio. Je to aplikace na mobilní telefony s operačními 
systémy iOS a Android. Je ke stažení i v placené variantě „Pro“. Odlehčená 
„Free“ verze je zmenšenou kopií profesionálního programu pro animátory 
s názvem DragonFrame. Tento program používají režiséři jako například 
Wes Anderson, který v něm se svými animátory vytvářel filmy Báječný pan 
Lišák nebo Psí ostrov. Pohled do studia při práci na filmu Psí ostrov najdete 
na Youtube pod názvem 360° | ISLE OF DOGS | Behind The Scenes (in 
Virtual Reality) | FoxNext VR Studio. Program je tvořen pro stolní počíta-
če a notebooky, využívá digitální fotoaparát na stativu externě propojený  
s notebookem. Práce v něm není složitá, náročnější je cena licence na jeden 
počítač (kolem 3500 Kč). Jednoduchým způsobem, jak se zbavit potřeby 
velkého počtu počítačů, fotoaparátů a licencovaných programů, je právě 
aplikace Stop Motion Studio.  

Tato aplikace má hlavní výhodu v tom, že obsahuje funkci cibulové vrstvy, 
což znamená možnost vidět předchozí snímek průhledně na displeji fotoa-
parátu. Díky této funkci, kterou má i DragonFrame a která slouží jako vel-
ká pomoc při animování, můžete přesně kontrolovat plynulost animace dle 
předešlého snímku. Za zmínku stojí také velká škála možností editace poří-
zeného materiálu, jako je jeho kopírování, vkládání, mazání, živé ozvučení  
z mikrofonu telefonu, úprava rychlosti (fps – frames per second), přechod 
z/do černé. Filmeček, GIF, fotky nebo projekt exportujete dlouhým přidrže-
ním a zvolením místa uložení. Aplikace exportuje soubory do formátů MP4 
či GIF, je také možné exportovat do paměti telefonu všechny fotografie  
z animace. Je důležité upozornit na to, že snímky se neukládají do galerie 
aplikace, ale do aplikace. Pokud s nimi tedy budete chtít pracovat například 
v DragonFrame, iMovie nebo online, budete je muset z aplikace exportovat 
do paměti telefonu a dle potřeby stáhnout do počítače. 
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Co je v placené Pro verzi?

Plná verze stojí za zvážení, pokud již například máte v mobilním telefonu 
fotografie na animaci a chcete je nahrát do aplikace nebo chcete použít jiný 
fotoaparát připojený přes wi-fi k mobilnímu telefonu, videoefekty a filtry, 
kreslení do animovaného filmu, animování na zeleném pozadí a klíčování, 
přidání filmových, zvukových efektů nebo záznam v kvalitě 4K Ultra HD 
nebo v neposlední řadě rotoscoping, což je typ animace, kdy si uživatel na-
fotí animaci a poté ji překresluje. Podobným principem byl vytvořen kresle-
ný animovaný film Alois Nebel nebo první malovaný animovaný film S láskou 
Vincent. Cena celého balíčku je něco málo přes sto korun a je tu možnost si 
za zlomek ceny pořídit jen potřebné rozšíření aplikace. 

Díky kreativním aplikacím se možnosti využití mobilních aplikací rozšiřu-
jí. Aplikace na tvorbu a úpravu fotek/videa/zvuku se v online obchodech 
většinou dají najít ve verzi zdarma. Další možností je hledání online variant 
potřebných aplikací či programů. Využití kreativních aplikací či online verzí 
programů se pojí s tematikou současného umění a digitální technologie lze 
jednoduše implementovat do výuky výtvarné výchovy či galerijní edukace.

Jak rychle vytvořit z videa formátu 
MP4 GIF?

Při konvertování videa do formátu GIF využijeme náš zaběhlý princip, a to 
webovou stránku (online). Klíčové vyhledávání online konvertorů je jedno-
duché – stačí do vyhledávače Google napsat, co potřebujeme provést. Proto 
do vyhledávače, např. Googlu, napíšeme: „online mp4 to gif“. Vyhledávač 
nám najde velké množství online konvertorů, např. https://ezgif.com/vi-
deo-to-gif. V něm se pracuje velice jednoduše, a to tak, že na stránku nahra-
jeme dané video, klikneme na upload/nahrát a poté, co je video nahrané, 
si můžeme daný GIF upravit, oříznout apod. Po úpravě stačí jen kliknout 
na tlačítko „convert to GIF“ a dále už jen stáhnout konvertovaný GIF do 
vašeho počítače či mobilního telefonu pomocí ikonky SAVE.

Co dělat, když editor není na místě schopen animaci/GIF exportovat kvů-
li technickým problémům?

Z praxe máme ověřeno, že 80 % všech filmů lze realizovat v rámci vyučo-
vací hodiny. Ve zbytku případů nastávají komplikace a problémy typu:



17

- nekompatibilní formát fotografií – znemožnění uploadu do online  
 nástroje pro vytváření „gifů“;

- neschopnost najít v mobilním telefonu fotografie;

- fotografie jsou přeházené;

- starý telefon s nevyhovujícími parametry;

- absence nabíjecího/USB kabelu;

- nesprávně orientované (otočené) fotografie.

Uvedené problémy je nejvhodnější řešit na domácím počítači, kde jednot-
livci znají potřebné postupy. Mají tak možnost vytvořit finální výstup buď  
v programu, který mají doma (iMovie, Moviemaker atd…), nebo přímo on-
line přes webové stránky typu „online gif  maker“ nebo „online stop mo-
tion“. Můžeme předpokládat, že výstupy budou tvůrci dál šířit (nejčastěji 
e-mailem nebo přes Facebook).

Jak předcházet problémům?

Jedním z nejčastějších problémů jsou nekompatibilní formáty fotografií.  
V tom případě vyberte k práci mobilní telefony s jiným operačním systé-
mem, než je iOS na iPhone 7 a výše, to znamená mobilní telefony, které fotí 
do formátu JPG, PNG. Další komplikace může nastat, když jsou fotografie 
přeházené. Většinou se problém dá vyřešit připojením k počítači a stažením 
fotografií do PC. Pokud přetrvá, zkuste nastavit zobrazení souborů dle data. 
Často se také stává, že schází datový kabel ke konkrétnímu přístroji. V dneš-
ní době existují prakticky už jen tři základní typy připojení k telefonům: USB
-C, USB-Micro a Lightning (Apple). V takovém případě doporučuji zaslání 
či uploadování například na Google Drive disk nebo jiné online uložiště, 
popřípadě využití služeb WeTransfer, Úschovna aj. Nesprávně orientova-
né (otočené) fotografie bývají dalším častým problémem, zpravidla se musí 
znovu ručně uložit v mobilním telefonu nebo v PC. Problém může nastat, 
když ukládáte správně otočenou fotku a ta se uloží na konci alba s aktuálním 
datem změny. Tím by se zničila celá posloupnost animace a bylo by ji možno 
opravit jen ručně ve videoeditoru. Uvedenou chybu dělají hlavně telefony  
s OS Android. Pokud nastane, doporučuji fotky před úpravou přetáhnout 
do složky a přetáčet je v PC, například v programu Malování.
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Velké množství těchto postupů lze využívat nejen ve výtvarné výchově, 
ale i v rámci mezioborových přesahů. Hodinové dotace výtvarné výchovy  
(1–2 h. týdně) jsou nedostačující, a proto je žádoucí je využívat tímto způ-
sobem.

Profese učitele primárního vzdělávání je náročná, neboť se musí orien-
tovat v mnoha oborech, jejichž obsahy přiměřenou formou předává svým 
žákům. I proto je logické, že nemůže do detailu podchycovat technologic-
ké problémy a trendy v dynamicky se vyvíjejícím světě nových technologií 
(jako jsou aplikace, telefony, počítače, formáty souborů…), který zasahuje 
do všech oblastí života jedince. Role výtvarného pedagoga by se při využití 
nových technologií měla posouvat k pozici odborného konzultanta teore-
tické a technické podpory, a to i na prvním stupni ZŠ. Učitel by neměl dítě, 
jeho schopnosti a spontánní zájem o svět médií podceňovat, ale stále mu 
nabízet nové možnosti jeho funkčního využívání ve prospěch zprostředko-
vání umění a kultury.


