
Zvuková dramaturgia filmu 
 

Úvod 
 

Práca so zvukom v audiovizuálnom diele (skrátene filme) je činnosť tvorivá. Zvuk by nemal byť len 
obyčajným služobníkom filmu, ale jeho jazykom. Každý zvukový materiál použitý vo filme, každý postup 
a akákoľvek kombinácia sú v zásade použiteľné, pokiaľ sú dramaturgicky odôvodnené a technicky zvládnuté. 
Každý umelecký zámer je možné uskutočniť len v rámci možností, ktoré poskytuje zvuková technika. 
Dostupnosť kvalitnej techniky dnes otvára možnosti rôznych tvorivých realizácií. Ale aj so skromnejším 
technickým vybavením sa dá vytvoriť svieže, duchaplné dielo; zatiaľ čo ani sebanákladnejší výrobný proces 
nezabráni bezduchosti a nevkusu. 
 

1 
Zvuková zložka a jej tvorcovia 

 
Ak chápeme film ako umeleckú výpoveď, kde každý použitý prostriedok má svoju dopredu zváženú 

úlohu, je zrejmé, že aj reč zvukov by mala byť premyslená a organizovaná. Preto hovoríme o zvukovej 
dramaturgii ako o výbere a usporiadaní zvukových prostriedkov, ktorého výsledkom je zvuková skladba 
(kompozícia) diela. 

Zvuková kompozícia vzniká postupne a podieľa sa na nej viacero profesií. Napriek tomu je potrebné 
docieliť, aby výsledok pôsobil jednotne, mal logické vnútorné usporiadanie a premyslenú koncepciu celku. 

Proces tvorby zvukovej zložky začína už scenárista, teda ak píše s predstavou skutočne 
audiovizuálneho diela. Myslí sa tým, že sa neobmedzuje len na dialógy, ale myslí na celkovú výstavbu filmu 
a vytvára predpoklady pre špecifické riešenia scén a situácií, kde zvuk dostáva priestor a príležitosť účinne 
zapôsobiť. 

Podmienkou vydarenej realizácie filmu je však harmonická súčinnosť jednotlivých členov  štábu. 
Problémy vznikajúce pri natáčaní je ťažké zvládať bez vzájomného porozumenia a ústretovosti, či bez aspoň 
základných znalostí princípov a postupov výroby ostatných filmárskych profesií (réžia, kamera, strih, 
produkcia, hudba, zvuk, ...). 

Tímovú prácu riadi a za jej celkový výsledok zodpovedá samozrejme filmová réžia. Najmä u umelecky 
náročnejšieho diela veľmi záleží na osobitom tvorivom vklade režiséra, na umení zladiť individuálne prínosy 
špecializovaných profesií do štýlovo jednotného, originálneho rukopisu. 

Filmová veľkovýroba zaviedla aj do zvukovej technológie úzku špecializáciu, všeobecne v priemysle 
osvedčenú. Stále dokonalejšie, zložitejšie a na obsluhu náročnejšie technické zariadenia si vynútili zaviesť 
obdobné pracovné postupy. Jednotlivé operácie sa zadávajú špecializovaným pracovníkom, ktorí sa 
sústredia len na zverenú dielčiu (čiastkovú) úlohu. 

Takáto deľba práce umožňuje dosiahnuť špičkovú technickú kvalitu, na druhej strane sa však môže vo 
výsledkoch prejaviť priemyselná uniformita. A tak aj u tohto spôsobu práce sa nakoniec ukazuje potreba 
tvorivého nadhľadu jednej vedúcej osobnosti (sound designer), ktorá je schopná zladiť všetky elementy 
zvukovej zložky, vtlačiť im osobitú podobu a zamieriť ich k účinnému naplneniu myšlienky diela. (Termín 
sound design zaviedol popredný americký filmový zvukár a editor Walter Murch.) 



2 
Druhy zvuku vo filme 

 
Základné druhy zvuku 

 
V zvukovej zložke filmu rozlišujeme tri základné druhy zvukových prostriedkov alebo zvukové kategórie, 

s ktorými zvuková dramaturgia pracuje: 
– hovorené slovo 
– hudba 
– ruchy 
Hovorené slovo a hudba sú produkty ľudského myslenia. Sú to organizované zvukové sústavy 

s komunikatívnym zmyslom (znakové systémy). Hovorenou rečou možno vyjadrovať aj celkom určité 
významy. Hudobné vyjadrenie je nekonkrétne, nad racionalitou prevažuje emotívnosť, do popredia 
vystupuje stránka estetická. 

Zvuky prírody, zvuky strojov a činnosti človeka spravidla nevnímame ako zložito organizovaný systém, 
ale ako príznačný prejav objektov v ich činnosti, pohybe. Tieto zvuky použité vo filme označujeme ako ruchy. 
Vo filme sa teda aj ruchy uplatňujú s určitým tvorivým zámerom, dostávajú istý poriadok, stávajú sa jedným 
zo systémov znakovej reči filmu. 

Charakteristickým zvukovým materiálom hovoreného slova sú artikulované prejavy ľudského hlasu. 
Materiálom hudby sú zvyčajne tóny. Ale ani hluky (zvuky s neurčitou výškou) nemôžeme pokladať za 
„nehudobné“. Patria sem napr. zvuky niektorých bicích a zvukomalebných nástrojov, niektoré synteticky 
vyrobené zvuky uplatňované v elektroakustickej hudbe (napr. šumy) alebo zvuky prírodné, s ktorými 
pracuje tzv. konkrétna hudba a ďalšie moderné štýly. Podobne tiež kategória ruchov zahŕňa nielen hluky, ale 
aj tóny (klaksón, lodná siréna). 

Hudbu od ruchu teda zásadne neodlišuje fyzikálna podstata použitého akustického materiálu, ale 
miera jeho organizovanosti a príslušná rovina vzťahov, do ktorej je určitý zvuk vsadený. Pri posluchu 
hudobnej skladby vlastne sledujeme vnútorné vzťahy medzi jednotlivými prvkami tejto kompozície. Krása 
melódie, ktorá nás zaujala, spočíva v jedinečnom usporiadaní výšok a dĺžok tónov – teda v určitom spôsobe 
organizácie hudobného materiálu. 

Pri vnímaní ruchu dominuje predmetný vzťah zvuku k jeho zdroju – objektu v akcii. Sluchový vnem 
štekotu v nás primárne vzbudí predstavu štekajúceho psa. Ak sme odkázaní len na sluchový vnem, snažíme 
sa túto predstavu konkretizovať, vyčítať zo zvuku podrobnejšie informácie o druhu a veľkosti psa, o jeho 
pohybe, vzdialenosti, okolitom prostredí, dôvode štekania a pod., a zapojiť si tieto informácie do 
významovej súvislosti. 

V praxi sa často stáva, že informatívny obsah určitého elementu zvukovej zložky nemôžme 
z najrôznejších príčin rozpoznať (reč je nezrozumiteľná, hudba nezreteľná, ruch neidentifikovateľný). Aj 
v hustej zmesi rôznych zvukov, akou je napríklad jarmočná vrava, dokáže ľudský sluch bezpečne rozpoznať 
jej základné zložky (hlasy jarmočníkov, rôzne reprodukované hudby, zvuky mechanických atrakcií...). 
Takúto identifikáciu zvukov podľa ich typických rysov nám umožňuje sluchová pamäť, do ktorej životná 
skúsenosť každého z nás vpísala desiatky tisíc zvukových záznamov. 

Vedľa vyššie vymedzených čistých typov zvukových kategórií existujú aj ich kombinácie 
a prechodové typy. Hovorené slovo a hudba sú schopné zlúčenia a vzájomného umocnenia v podobe 
spievaného slova. Hlas kukučky nám pripomína hudobne organizovaný melodický prvok, tlkot srdca 
prvok rytmický. Ruchy takejto povahy sa dokonca môžu stať kompozičným materiálom filmovej hudby 
(trebárs aj v naturálnej, neštylizovanej podobe). Skladateľ ich môže do hudby organicky zapojiť, akoby boli 
jedným z orchestrálnych partov. (Napríklad údery cepov tvoria rytmickú chrbticu komponovanej hudobnej 



plochy.) Takto uplatnené ruchy plnia hudobnú funkciu a zároveň pripomínajú svoj pôvodný predmetný 
význam. 
 

Druhy hovoreného slova 
 

Predovšetkým je potrebné rozlíšiť dva hlavné typy: 1. dialóg, 2. komentár. 
 
a) Dialóg (dia- = cez, naprieč; logos = reč, slovo) 
Dialóg je rozhovor jednajúcich aktérov – buď skutočných osôb alebo postáv stelesnených hercami. 

Dialóg býva úzko spojený s akciou, s určitým prostredím, situáciou a dejom. Väčšinou je priamo nositeľom 
deja. Pri zvukovom stvárnení dialógov je preto dôležité dbať na zrozumiteľnosť a dramatickú účinnosť 
dialógu, ale aj na jeho súlad s akciou v obraze a vierohodné zapojenie do prostredia. 

Za obdobu dialógu považujeme monológ (mono- = jedno-). V podstate sa jedná o dialóg vedený 
jednosmerne, bez spätnej odozvy. Postava sa obracia k publiku, k veci či zvieraťu na scéne, k neprítomnej 
bytosti, alebo hovorí len sama k sebe, teda formou samomluvy. 

Zvláštna podoba monológu je vnútorný monológ (vnútorný hlas). Využíva sa tu technická možnosť 
samostatného vedenia obrazovej a zvukovej zložky: postava v obraze nehovorí, ale vnímame jej hlas, akoby 
sme čítali jej myšlienky. Táto forma je už natoľko známa a zrejmá, že k pochopeniu nevyžaduje kedysi 
obvyklé zreteľné odlišovanie technickou transformáciou zvuku (umelým dozvukom či ozvenou). Postačí 
primeraná intimita vo výraze hlasového prejavu a „bezpriestorový“ charakter nahrávky samotného hlasu. 
Prípadný nevtieravý zvuk okolitého prostredia tu vadiť nemusí. 

 
b) Komentár 
Komentár zobrazenú skutočnosť vysvetľuje, dopĺňa, hodnotí či uvádza do širších súvislostí. Podľa 

vzťahu hovorcu (komentujúceho) k dielu rozlišujeme v zásade dva typy komentárov: 
Osobný (subjektívny) typ komentára osvetľuje látku z hľadiska subjektu určitej postavy (človek, 

zviera, vec) či skutočnej osobnosti, ktorá je s dielom osobne spätá a môže sa divákovi predstaviť nielen 
vlastnou osobitou rečou, ale prípadne vystúpiť aj v obraze. 

V neosobnom (objektívnom) type komentára ostáva osoba hovorcu mimo obraz. Väčšinou ide 
o anonymného „spíkra“, ktorý nehovorí sám za seba, ale číta pripravený cudzí text. Hovorca je tu teda len 
v úlohe profesionálneho interpreta, v obraze sa neobjaví (napr. v dokumentárnych žánroch náučného 
charakteru). 

Neosobný typ komentára vyžaduje po všetkých stránkach vzorovú kvalitu stvárnenia. V texte dodržanie 
spisovnej formy jazyka, a to ako vo výbere slov a ich tvarov, tak aj syntaktických konštrukcií. Od „spíkra“ sa tu 
vyžaduje spisovná výslovnosť a profesionálna rečová technika.  

Čo sa týka technickej stránky zvuku, je u tohto druhu komentára nutná úplná čistota nahrávky. Ideálne 
je preto nahrávanie v štúdiových podmienkach. Parazitné hluky či akékoľvek ďalšie zvukové informácie 
o konkrétnom priestore tu teda nie sú žiadúce a boli by v zásadnom rozpore s povahou tejto formy 
hovoreného slova. 

Osobný typ komentára umožňuje charakterizovať konkrétnu osobu zvláštnymi rysmi jeho rečového 
štýlu: napríklad hovorovým jazykom, miestnym nárečím, určitou sociálnou jazykovou vrstvou, osobitým 
spôsobom výslovnosti atď. Štúdiová čistota nahrávky tu nie je nevyhnutnosťou, je teda možné natáčať v 
reálnych podmienkach, kde v pozadí môže byť zachytený zvuk dokresľujúci prostredie. 

Text komentára možno rozdeliť medzi dva či viac hlasov, kombinovať rôzne typy komentárov, 
dokonca štylizovať komentár formou dialógu, kde jeden hlas hovorí k druhému. 

Výpoveď – t.j. autentickú, spravidla nehereckú reč – používajú dokumentaristi s cieľom predstaviť 
a vierohodne vykresliť zaujímavý ľudský typ (napr. v medailóne), či prezentovať názory vybraného okruhu 
osôb na určitú otázku (anketa). Výpoveď sa často uplatňuje i v nesynchrónnom spojení, mimo obraz. 



Vybrané partie samostatne nahranej výpovedi sa potom obvykle komponujú s vhodným obrazovým 
materiálom do konečného tvaru pri strihu filmu. 

Existujú ešte ďalšie modifikácie hovoreného slova, ako je imaginárny hlas (hlas „zhora“, hlas 
neviditeľnej nadprirodzenej bytosti...), personifikačná reč (napr. pes hovoriaci ľudskou rečou) atď. 

Do kategórie hovoreného slova patria vedľa partov sólových hovoriacich osôb tiež zbory – kolektívne 
hlasové úlohy zhluku ľudí vo filmovej scéne. 

Oproti písanému prejavu má hovorená reč neporovnateľne bohatší register významových odtieňov. 
Používa celý rad výrazových prostriedkov: intonáciu (melodiku), prízvuk, členení (pauzy), tempo, 
dynamiku (silu), sfarbenie hlasu. Značná variabilita týchto prostriedkov umožňuje vyjadriť rečou oveľa 
presnejšie konkrétny zmysel slov či pasáží, dokonca aj zásadne meniť ich význam. Preto je interpretácia 
autorovho textu, pochopenie a výklad jeho myšlienky, jednou z najnáročnejších úloh hereckej a režijnej 
práce. 

Významová stránka reči sa vo filme niekedy z rôznych dôvodov úmyselne potláča. Napr. hovor 
skupiny ľudí  rozprávajúcich sa v pozadí spoločenskej miestnosti je zámerne nezreteľný, aby nerušil dôležitý 
dialóg hlavných aktérov vedený v popredí. V aranžovanej filmovej scéne to môžeme dosiahnuť osvedčeným 
prostriedkom – rečou bez zmyslu. 

Prevažne z animovaných snímok poznáme spôsob, kedy sa významový obsah hovoreného slova 
redukuje radikálnym oklieštením dialógu tak, že tu ostávajú len prostriedky výrazové, oznamujúce len 
momentálne pocity. Napríklad animovaná postavička Krtka vyjadruje údiv, radosť, sklamanie, strach atď. 
len pomocou citosloviec a neartikulovaných zvukových prejavov. Tomu ľahko porozumie aj cudzinec. 

Táto náznaková reč je už predstupňom k imitovanej reči, t.j. k fiktívnej podobe akéhosi 
fantastického jazyka, tvoreného bizarnými zvukmi úst, či elektroakustickou deformáciou hlasu, prípadne 
zvukmi čisto syntetickými. Niekedy sa pre zvláštne potreby vytvárajú rôzne fiktívne formy imitovanej reči 
charakterizujúce napr. reč mimozemšťanov (creature sounds). Je možné dokonca skonštruovať umelý 
jazyk, pôsobiaci ako adekvátny, i keď divákovi nezrozumiteľný. 

Hovorený prejav môže byť úplne alebo len čiastočne pripravený, alebo improvizovaný – 
charakteristický najmä pre niektoré typy televíznych programov, kde sa uplatňuje televízna profesia 
moderátora, reportéra, komentátora a tiež verejní účastníci. 

Bohužiaľ je nutné skonštatovať, že kultúra hovoreného prejavu dnes upadá, a to aj u pracovníkov, 
pre ktorých je hovorený prejav povolaním. Rad z nich neprikladá význam forme rozprávania. Nevhodná 
forma hovoreného prejavu má vplyv aj na vnímanie obsahu rozprávania. Môže odvádzať pozornosť 
vnímateľa práve k týmto nedostatkom, ale aj priamo narušovať zrozumiteľnosť. 

 
Druhy filmovej hudby 
 
Z hľadiska pôvodu rozoznávame jednak filmovú hudbu vytvorenú priamo pre daný film – teda hudbu 

pôvodnú (originálnu), jednak hudbu prevzatú odinakiaľ. 
 

1. Pôvodná hudba býva komponovaná, niekedy improvizovaná. 
a) Komponovaná hudba vzniká buď klasickým postupom, keď skladateľ dodá orchestrálnu partitúru, 

z ktorej sa vyhotoví rozpis jednotlivých inštrumentálnych partov (hlasov) pre nahrávanie v štúdiu. Alebo sa 
hudba vytvára elektronickou cestou, zvyčajne pomocou syntezátorovej techniky (s prípadným doplnením 
akustickými nástrojmi), keď skladateľ väčšinou realizuje nahrávku sám a dodá už hotový záznam. 

b) Hudba improvizovaná priamo na obraz vyhovuje v prípadoch, kde sa nevyžaduje detailne 
prepracovaná hudobná štruktúra, ale záleží skôr na spontánnosti prejavu pohotového hudobníka či menšej 
zohranej skupiny. 

V západných filmových produkciách sa niekedy v jednom filme objavia dva typy pôvodnej hudby, 
každá od iného autora: 



– original theme music – hlavná hudba s ústrednou melódiou filmu, používaná ako samostatná, pod 
titulkami a pod. 

– original background music (incidental music) – hudba podkladová 
 

2. Prevzatou hudbou sa rozumie buď hudba archívna či znovu nahrávaná. 
a) Ako hudbu archívnu označujeme zvukový záznam prevzatej hudby, vytvorenej už skôr k inému 

filmu či dramatickému dielu, alebo nahrávku hudby autonómnej, určenej pôvodne len na počúvanie. 
V archívnej hudbe teda odpadá nahrávanie. Niekedy však archívnu nahrávku nie je možné z nejakého 

dôvodu použiť. Nevyhovuje napríklad technickou kvalitou či nevhodnými hudobnými parametrami. Ak je 
napriek tomu táto skladba vo filme potrebná, je nutné, aby bola 

b) znovu nahrávaná. K tomu môže skladateľ hudbu iného autora príhodne upraviť – prispôsobiť ju 
konkrétnym požiadavkám filmu. 

Do AV diela je možné prevziať aj autentickú hudbu prostredia, t.j. hudbu, ktorá sa v určitej lokalite 
nezávisle od filmu skutočne živo nachádza. Jej hodnota je hlavne v autentickosti a v individuálnom, ťažko 
napodobiteľnom štýle prevedenia. 

Hudobne ide o škálu žánrov od pouličnej produkcie muzikantov, miestneho autentického folklóru 
(ktorého jedinečný kolorit býva neoceniteľný napr. pre cestopisné snímky) až po špičkovú koncertnú 
umeleckú udalosť. 
 

Čo sa týka pozície hudby voči obrazu, rozlišujeme: 
 

– hudbu reálnu (diegetic sound) – pôsobiacu na diváka ako súčasť reality zobrazovaného prostredia 
(či už zdroj hudby je alebo nie je v obraze priamo vidieť), 

– hudbu sprievodnú (paralelnú, non diegetic sound) – k obrazu akoby z vonkajšku pripojenú. 
– (viac ďalej v kapitole Postavenie zvuku voči obrazu) 

 
Zdroj reálnej hudby (muzikant, gramofón...) môže byť zachytený pohľadom kamery alebo ostať mimo 

obraz. V druhom prípade, keď divák nemá zrakovú kontrolu, prispeje k jeho orientácii príznačný žáner 
hudby, a hlavne jej interpretačný a zvukový ráz, príznačný pre dané prostredie. 

Naproti tomu zovšeobecňujúca povaha sprievodnej hudby sa spravidla spája s interpretačnou 
vycibrenosťou a zvukovou čistotou štúdiovej nahrávky podobne ako už skôr spomínaný objektívny typ 
komentára. 
 

Druhy ruchov (sound effects) 
 

Podľa spôsobu vzniku sa ruchy delia na prirodzené (naturálne) a umelo vytvárané. 
Prirodzené ruchy môžu vznikať priamo pri filmovej akcii (kroky, cinkanie príborov...) a snímajú sa 

spolu s dialógmi a okolitým zvukom prostredia do spoločného zvukového záznamu, alebo sa nahrávajú 
samostatne (väčšinou bez záznamu obrazu) s cieľom dosiahnuť čo najčistejšie nahrávky jednotlivých 
ruchov. 

Umelo vytvárané ruchy vznikajú buď mechanicky alebo pomocou rôznych elektroakustických 
zariadení umožňujúcich najrôznejšie akustické transformácie nahraného zvuku. 
Podľa svojej podoby a vzťahu k obrazu sa môžu rozlišovať ruchy reálne a štylizované. 

Reálne ruchy odkazujú k určitému reálnemu zdroju zvuku. Ak sa vytvárajú umelo, ide 
o napodobenie ruchov prirodzených. Tieto ruchy môžu byť jednoznačné (určiteľné bez pomoci zraku) 
alebo viacznačné (určiteľné len za pomoci vizuálnej či inej informácie). 



Vedľa reálnych ruchov sa uplatňujú ruchy v rôznej miere zvukovo štylizované, a to od jemného 
ozvláštnenia reality až k ruchom nereálnym, ktoré sa neopierajú o zvukovú realitu sveta, ale napr. 
spoluvytvárajú obraz iluzívneho sveta science fiction. 
 

Podľa použitej zvukovej technológie je možné triediť ruchy na 
 

– synchrónne (kontaktné – location sound) 
– postsynchrónne („brunclíci“ – foleys) 
– asynchrónne („samotné“ – wild sounds, nahrávané bez obrazu) 
– archívne 

 
Záznam synchrónnych ruchov prebieha zároveň so záznamom obrazu. Postsynchrónne ruchy sa 

nahrávajú dodatočne v špeciálne vybavenom zvukovom štúdiu, kde skupina „ruchárov“ (zvukových 
imitátorov) vytvára ruchy k filmovej scéne priamo podľa premietaného obrazu. Synchrónne aj 
postsynchrónne ruchy sú teda s obrazom synchronizované už pri svojom prvotnom zázname. 

Asynchrónne ruchy, samostatne nahrané behom natáčacieho a dokončovacieho obdobia výroby 
filmu, sa nastrihávajú do miešacích pásov podľa obrazu alebo sa zapájajú až pri mixáži zvuku. 

Archívne ruchy sa vyhľadávajú a prepisujú z archivovaných zvukových záznamov. 
 

Výnimočne sa u ruchov uplatňuje aj technológia playbacku – ak ide napr. o ruch rytmizovaný podľa 
hudby (písací stroj). Pri dodatočnom natáčaní obrazu sa potom akcia prispôsobuje už skôr nahranému 
zvuku. 

Do hraničnej oblasti na pomedzí ruchov a hudby by sme mohli zaradiť skupinu imaginárnych či 
pocitových zvukov, ktoré sa vo filme spravidla spájajú s určitou emotívne vypätou situáciou, aké poznáme 
napr. z hororových filmov. Podstatný je ich emotívny náboj pôsobiaci celkom bezprostredne, ako akýsi 
archetypálny poplašný signál nadväzujúci nielen na životnú skúsenosť jedinca, ale aj na druhovú skúsenosť 
ľudského rodu. 

Spontánny účinok tu môžu mať predovšetkým zvuky zlovestného charakteru podvedome 
pripomínajúce katastrofické deje, napr. zvuk podobajúci sa zúfalému výkriku, siréne či signálom 
alarmového zariadenia, temné dunenie pripomínajúce zemetrasenie, svišťanie evokujúce ničivú víchricu, 
treskot podobný hromu atď. V súčasnosti sa stále viac využívajú zvukové plochy s tiahlymi hlbokými alebo 
vysokými zvukmi na zvýšenie emotívneho napätia scény či na posilnenie pocitu mohutnosti iného zvuku. 
 


