
PROČ
Stop Motion ve 

vyučování

POUŽÍVAT

Bára Meskařová 
Vojtěch Gybas a Libor Klubal

8.



Výroba animovaných filmů je jednou z velmi atraktivních 
aktivit. Jaké projekty s žáky ve výuce animovat se 
dočteme v této knize. Díky tabletu je tato aktivita výrazně 
jednodušší a zvládnou ji i mladší žáci. Jednou z metod 
animace je tzv. stop motion, kdy je film složen ze série 
snímků, na kterých se objekty ručně animují. 
 
Odborně můžeme říct, že Stop motion, pookénková nebo 
fázová animace je technika animace, při níž je reálný 
objekt mezi jednotlivými snímky ručně upravován a 
posouván o malé úseky, tak aby po spojení vyvolala 
animace dojem spojitosti. Hlavní výhodou této techniky je, 
že dovoluje animovat téměř cokoli. Nevýhodou je velká 
časová náročnost. Například celovečerní snímek Wallace a 
Gromit: Prokletí Králíkodlaka natočený technikou stop 
motion se točil celých pět let. 
 
Ke známým animovaným filmům natočených kompletně 
pookénkovou animací patří Ukradené Vánoce, Mrtvá 
nevěsta Tima Burtona, Fantastický pan Lišák již zmíněný 
Wallace a Gromit a nebo seriál Ovečka Shaun. Mezi známé 
české režiséry točící technikou stop motion patří Jiří 
Trnka, Břetislav Pojar, Jan Švankmajer, Hermína 
Týrlová, Karel Zeman nebo Jiří Barta. 
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KOMPATIBILITA

Aplikace je zcela zdarma ke stažení pro operační 
systém Android, operační systém iOS, iPadOS, 
operační systém Windows.  
 
Zpoplatněné jsou některé doplňkové funkce, 
které však nemají vliv na běžné fungování 
aplikace.  
 
Stačí navštívit daný obchod s aplikacemi - v 
návaznosti na tom, na jakém zařízení chceme 
pracovat - a aplikaci jednoduše stáhnout. 



JEDNODUCHÉ NASTAVENÍ

Překryv umožní vidět 
předchozí umístění objektu

Rychlost snímkování Zaostření je povinné Pořizování snímků

Aplikace Stop Motion nevyžaduje zvláštní dovednosti a zkušenosti filmaře. Pokud provedeme 
základní důležitá nastavení (v pár krocích), můžeme velmi rychle začít tvořit vlastní projekt. 



ZPOPLATNĚNÉ DOPLŇKOVÉ FUNKCE



POMŮCKY

NABÍJEČKA

STOJÁNEK

ÚLOŽNÁ KRABICE

REKVIZITY



POMŮCKY SI MŮŽEME KOUPIT



STOJÁNEK

Koupíš zde

https://www.ikea.com/cz/cs/p/bergenes-drzak-mobilniho-telefonu-tabletu-bambus-10457999/


LAMPIČKA

Koupíš zde

https://www.ikea.com/cz/cs/p/kvart-pracovni-lampa-cerna-60152458/


ÚLOŽNÁ KRABICE

Koupíš zde

https://www.ikea.com/cz/cs/p/trofast-ulozna-krabice-bila-95685100/


"V" STOJÁNEK



SVĚTELNÝ ŘETĚZ JAKO OSVĚTLENÍ



ÚLOŽNÉ MÍSTO



POMŮCKY

Koupíš zde

https://www.wikyhracky.cz/stojanek-na-knihy-ruzne-barvy.html


POMŮCKY SI MŮŽEME VYROBIT



STOJÁNEK ZE STAVEBNICE



STOJÁNEK Z KARTONU



POMŮCKY



TVOŘÍME NOVÝ PROJEKT 

1. Promyslíme si téma. 
 
2. Vytvoříme si scénář. 
 
3. Nachystáme si rekvizity. 
 
4. Vybereme místo nahrávání.  
 
5. Dostatečně nabijeme tablet.   
 
6. Nachystáme si vhodné osvětlení.  
 
7. Tablet pevně upevníme - nesmí se hýbat.  
 



UKÁZKA PROJEKTU ZŠ - ŠKOLNÍ DRUŽINA



UKÁZKA PROJEKTU ZŠ



UKÁZKA PROJEKTU ZŠ



UKÁZKA PROJEKTU ZŠ - ŠKOLNÍ DRUŽINA



UKÁZKA PROJEKTU - STUDENTI UNIVERZITY



UKÁZKA PROJEKTU - JINÁ



UKÁZKA PROJEKTU - ZŠ



EXPORT PROJEKTU



EXPORT PROJEKTU



O AUTORECH

V současné době pracuji jako odborný asistent na 
Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, kde vyučuji 
předměty týkající se využití ICT ve výuce. Vyučuji také 

matematiku a informatiku na Základní škole ve Štítině, kde 
působím i jako ICT metodik. Přes 13 let jsem působil na 
Wichterlově gymnáziu v Ostravě jako učitel matematiky, 
informatiky a programování a 8 let také jako zástupce 

ředitele. O možnostech využití iPadů ve školách přednáším 
na konferencích v České republice i v zahraničí. 

 
Jsem certifikovaným školitelem technologií Apple (program 
Apple Professional Development) se zaměřením na využití 
iPadů ve školách.  V roce 2013 jsem byl vybrán společností 

Apple k účasti v programu ADE – Apple Distinguished 
Educator a po absolvování stáže jsem získal oprávnění 

používat titul Apple Distinguished Educator. 
 

Zajišťuji školení s akreditací Ministerstva školství a 
tělovýchovy ČR v systému DVPP. Více informací o 

možnostech školení přímo ve Vaší škole se informujte 
pomocí kontaktního formuláře níže, popřípadě navštivte 

stránky www.iskolstvi.cz.

Mgr. Bc. Libor Klubal, Ph.D. PhDr. Vojtěch Gybas, Ph.D.

Od akademického roku 2018 působím jako odborný asistent na 
Katedře informačních a komunikačních technologíí na Ostravské 

univerzitě.  
 

Od roku 2003 plním pedagogickou praxi v základní škole 
Bruntál, Rýmařovská 15. Vždy jsem se zajímal o moderní 

technologie a o to, jakým způsobem je přiblížit svým žákům tak, 
aby jim byly prospěšné.  V roce 2012 jsem si vytvořil web 
iPadvevyuce.cz. Tento web je nositelem velmi rozsáhlého 
portfolia využití iPadů ve vzdělávání žáků s podpůrnými 

opatřeními 4. a 5. stupně. 
 

Od června roku 2014 jsem certifikovaný jako Apple Professional 
Development Trainer pro partnery Solution Expert in Education. 

Aktivně se podílím na organizaci Letní školy s iPady. 
Jsem také lektorem ve společnosti iŠkolství – oblast speciální a 

základní školství. 
 

Motto: „Nemám čas ztrácet čas…“ 
 

Jsem také ambasadorem pro aplikace Book Creator for iPad a 
Seesaw.

Bára je vedoucí vychovatelka a začínající učitelka 
informatiky na Základní škole Nebušice. Je fanda 

moderních technologii, které se snaží využívat s žáky 
nejen ve výuce informatiky, ale i ve školní družině, 
nebo třeba na škole v přírodě. Baví ji propojovat 

iPady, robotické hračky, tvorbu videí a nejrůznější 
aplikace s běžnými aktivitami a ukazovat tak žákům, 

že práce s těmito zařízeními je víc než jen hra. 
 

Ve své práci se zaměřuje zejména na kreativní využití 
iPadů ve školní družině a v neformálním vzdělávání, 
tvorbu animovaných filmů, práci s ozoboty a Sphero 

roboty. Stranou však nezůstává ani zábavné 
programování pomocí nástroje Scratch Jr. nebo 
tvorba videí pomocí zeleného plátna. Svůj iPad 

využívá také jako efektivní pracovní nástroj, který jí 
pomáhá v organizaci práce, při frontální práci s dětmi 
nebo k tvorbě videoreportáží ze školních akcí.  Svou 
práci sdílí zejména na Twitteru, ale inspiruje kolegy i 
na akcích jako je Letní škola s iPady nebo Učitelský 

summit.

Bára Meskařová


