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Úvod  

Nedílnou součástí světové filmové produkce jsou animované filmy. Technika animace 

se neustále zdokonaluje a animátoři zvládnou vytvořit stále složitější a propracovanější 

díla. Jednou z nejvýznamnějších společností v této oblasti je Pixar. Z jejich produkce 

pochází množství kvalitních animovaných filmů, které oslovily velké i malé diváky po 

celém světě, i mě. Proto jsem se rozhodla, že ve své ročníkové práci zmapuji její 

působení. Chci zvýšit povědomí o této animační společnosti, která vytvořila mnoho 

mých oblíbených filmů. Řekla jsem si, že toto téma prozkoumám od podlahy. Proto 

jsem se podívala na jejich historii, současnost a také na  konspirační teorii, která je tak 

zajímavá, že mě vlastně skrz aplikaci Youtube k tématu Pixaru přivedla.  
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1.Co je Pixar? 

Pixar animation studios (dále označována jako Pixar) jsou animační studia sídlící v 

Emeryville ve státě Kalifornia v USA.  Pixar způsobil revoluci, kvůli které jsou dnes 

všechny animované hollywoodské filmy tvořené digitálně v počítači. Zároveň mají 

kreativní nápady a každý film je něčím originální. Studio vytvořilo mnoho úspěšných 

celovečerních filmů 

 

2.Historie 

2.1 Vznik a počátky u Lucasfilmu 

Studio Pixar vzniklo v roce 1979 pod názvem Graphic Group, ze začátku studio 

fungovalo pod společností Lucasfilm a zabývalo se vývojem nejmodernějších 

počítačových technologií pro filmový průmysl. Tým Graphic Group se podílel na 

vizuálních efektech pro filmové epizody Lucasfilmu, např. „genesis effect“ ve Star Trek 

II, planeta bez života se v této scéně rychle promění na planetu s bujnou vegetací. 

Jednalo se o první zcela animovanou sekvenci v celovečerním filmu a autorem této 

zázračné proměny bylo právě Graphic Group. Jejich prvním krátkým filmem byl The 

Adventures of André and Wally B, z roku 1984, což bylo poprvé, co John Lasseter 

pracoval na 3D animovaném filmu. Animovat šlo pouze geometrické tvary, ale 



6 

 

Lasseter požádal technický tým o tvar slzy, který lze ohnout několika způsoby, čímž 

vytvořil Wally B. 

 

2.2 Odkoupení Stevem Jobsem 

 

V roce 1986 odkoupil kreativní skupinu 

Steve Jobs, který rok předtím opustil firmu 

Apple. Kreativní skupina měla v té době asi 

40 osob. Steve Jobs zaplatil Lucasfilmu asi 

5 milionů dolarů a dalších 5 milionů vložil do společnosti. Společnost díky němu získala 

také svůj název Pixar a pod jejich prvním celovečerním filmem Toy Story: Příběh 

hraček z roku 1995 byl Steve Jobs podepsán jako výkonný producent.  

 

2.3 Odkoupení Disneym 

 

Poté, co studio Pixar zabodovalo s Toy Story, ozvalo se jim Disney spolu s jejich 

tehdejším ředitelem Michaelem Eisnerem a podepsali smlouvu na sedm animovaných 

filmů, která stručně zněla: Disney financuje projekty Pixaru, ale zároveň Disney vlastní 

všechny jejich produkty. Pixar na to kývl, a tak vznikly další filmy, jako Život brouka, 

Toy Story 2, Příšerky s. r. o. a Hledá se Nemo.  

V roce 2004 Steve Jobs oznámil, že hledá za Disney náhradu, která by v roce 2006, 

kdy měla smlouva končit, Pixar odkoupila. Důvody nejsou plně známé, ale později 

vyšlo na povrch, že Disney chtělo pokračování úspěšných animovaných filmů vydávat 

pouze na DVD. To se Pixaru nelíbilo, protože si stáli za tím, že jejich pokračování jsou 

stejně dobrá jako první díly, a také chtěli mít plná práva na svoje výtvory. Disney 

reagovalo založením nového studia s názvem Circle 7 Animation, které mělo za úkol 

vytvářet pokračování k předchozím animovaným filmům od Pixaru, a tak začala vznikat 

naprosto šílená pokračování. Například Toy Story 3, které naštěstí známe v podání 

studia Pixar, mělo být o tom, že se Buzz Rakeťák porouchá a je převezen k opravě, 

aby ho vyměnili za nového hrdinu. Mezitím Andy zjistí, že jsou jeho hračky živé a 

společně jedou zachránit Buzze. Naštěstí začátkem roku 2006 nastoupil nový šéf 

Disney Robert A. “Bob” Iger. Ten přišel na to, že Disney potřebuje Pixar, protože 
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Disneyho animované filmy v tu dobu hodně 

prodělávaly, a proto Pixar odkoupil za 7,4 

miliardy amerických dolarů. Zároveň 

uzavřeli novou dohodu, že Disney zruší 

studio Circle 7 Animation a s tím i chystaná 

pokračování a na oplátku Pixar pomůže 

Disneymu tvořit vlastní 3D animované 

filmy. 

 

 

3. Animované filmy od společnosti Pixar 

 

3. 1 Celovečerní filmy 

3. 1. 1 Toy Story 1, 2, 3, 4 

Filmová série Toy Story je oblíbená u mnoha diváků. První díl je prvním 

3D animovaným filmem, zároveň v roce 1996 získal Oscara v kategorii 

„Zvláštní ocenění“ za přínos a Americký filmový institut jmenoval 

snímek 6. nejlepším animovaným filmem. Druhý díl má dva Zlaté glóby 

za nejlepší film - muzikál nebo komedie a také za nejlepší originální 

píseň. Třetí díl má také Zlatý glóbus a to za nejlepší animovaný film, stejně jako čtvrtý 

a také poslední díl filmové série z roku 2019.  

 

3. 1. 2 Život brouka 

Druhý celovečerní film studia Pixar, který drží Zlatý glóbus za 

nejlepší hudbu. Pro potřeby filmu byla vytvořena takzvaná "bug-

cam" kamera. Ta byla uložena na plošince vyrobené z lega a 

jejím úkolem bylo sledovat svět na zahrádce společnosti Pixar. 

Podle záběrů, pořízených touto kamerou, byly poté 

konstruovány pohyby postaviček ve filmu.  
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3. 1. 3 Příšerky s. r. o.  a  Univerzita pro příšerky 

Film příšerky s. r. o. drží rekord v prodeji DVD a VHS. Prequel 

(druhý díl odehrávající se před tím prvním) Univerzita pro 

příšerky drží rekord za nejvíce animovaných postav v jedné 

scéně. V této scéně jich je přes 5000. 

 

 3. 1. 4 Hledá se Nemo a Hledá se Dory    

               První díl Hledá se Nemo byl nominován na Zlatý glóbus za   

               nejlepší film - muzikál nebo komedie. Animátoři kromě lekcí            

               potápění navštěvovali i hodiny o mořské fauně a flóře. Dory je   

               nejoblíbenější postavou Pixaru na sociální síti                   

                                      Facebook, kde ji mělo v polovině roku 2013 zařazeno v 

oblíbených 25 milionů uživatelů.          

 

 

 

3. 1. 5 Úžasňákovi 1, 2 

 

Úžasňákovi jsou prvním filmem studia Pixar, kde jsou hlavními 

postavami lidé. Ve filmu se objeví 95 různých druhů oblečení. 

Jako posila byl povolán krejčí, který týmu animátorů radil, jak na 

správné ztvárnění oblečení. Druhý díl byl nominován na Zlatý 

glóbus jako nejlepší animovaný film.  
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        3. 1. 6 Auta 1, 2 a 3  

První díl vyhrál Zlatý glóbus za nejlepší animovaný film. Herec 

Paul Newman nadaboval bývalé závodní auto, Doktora 

Hudsona. Přitom sám Paul Newman byl automobilový 

závodník. Druhý díl je poslední film od Pixaru před smrtí jeho 

spoluzakladatele, Steva Jobse. Aby vše působilo v 3. filmu 

věrohodně, přizvali tvůrci ke spolupráci závodníky a trenéry ze 

závodů NASCAR. 

 

       3. 1. 7 Ratatouille 

Film drží Zlatý glóbus za nejlepší animovaný film. Pro 

zmapování Paříže a její následnou animovanou podobu 

pořídil štáb přes 4 500 snímků. Aby animátoři ušetřili čas a 

paměť v počítačích, vytvořili všechny lidské postavy bez prstů 

na nohou. 

 

           

 

 

                                             

          3. 1. 8 WALL-E              

Podobně jako ostatní filmy i tento má Zlatý  glóbus za nejlepší 

animovaný film. Zvukař Ben Burtt nahrál pro snímek celkem 2 

500 zvuků, což byl údajně dvojnásobný počet oproti 

kterémukoli dílu Star Wars, na kterém měl tu čest 

spolupracovat. Pracovní název filmu byl „Trash Planet“. 
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         3. 1. 9 Vzhůru do oblak 

Film drží dva Zlaté glóby a to za nejlepší animovaný film a za 

nejlepší hudbu. Existuje také teorie, která říká, že v noci před 

Carlovým odletem Carl doopravdy zemřel. Celé jeho 

dobrodružství se tak odehrávalo jen v jeho posledním snu. To 

by vysvětlovalo řadu nelogických věcí, které se děly ve zbytku 

filmu, např.: příliš rychlý spád děje, senior podávající fyzický 

výkon neodpovídající jeho věku nebo věk Ch. Muntze (v době 

setkání Carla s ním by musel být pravděpodobně již po smrti).  

 

 

 

     3. 1. 10 Rebelka 

Nečekaně film obdržel Zlatý glóbus jako nejlepší animovaný 

film. Merida osloví matku slovem „mami“ celkově 48x. Během 

periody tří let Pixar vyvinul speciálně pro film dva programy, 

které umožnily simultánní pohyb Meridiných vlasů a pohybů 

těla. 

 

 

 

 

 

3. 1. 11 V hlavě 

Film drží ocenění Zlatý glóbus za nejlepší animovaný film. 

Když si Vztek čte noviny, můžeme na nich vidět titulek 

oznamující, co se právě děje. Například "NO DESSERT" 

(Nebude dezert). Tyto titulky, společně s ostatními nápisy, 

byly v české verzi filmu počeštěny. Když Vztek řekl: 

"Gratuluju San Francisco, zničilo jsi pizzu! Nejdřív Hawaii a 

teď ty!", tak tím samozřejmě narážel na pizzu s ananasem, 

která ve skutečnosti nevznikla na Hawaii, ale v Kanadě. 
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   3. 1. 12 Hodný dinosaurus 

Film byl nominován na Zlaté glóby jako nejlepší animovaný 

film. Filmaři chtěli, aby si hlavní lidský hrdina Spot mohl 

sedat na nohy, jako to dělají psi. Museli proto upravit 

anatomii jeho těla. Boj mezi tyrannosaurem a velociraptory 

napodobuje ten ze snímku Jurský park. 

 

 

 

 

 

   3. 1. 13 Coco                        

Film má Zlatý glóbus za nejlepší animovaný film, a také byl 

na něj nominován za nejlepší hudbu. V říši mrtvých svítí 7 

milionů světel. Jedinou žijící rostlinou v říši mrtvých je 

květina marigold (v Česku spíše známá jako afrikán nebo 

aksamitník). Filmaři v Mexiku tyto rostliny podrobně 

studovali. Barva a vůně okvětních lístků mají podle legend 

pomáhat duším zemřelých najít cestu domů.  

         

 

     3. 1. 14 Frčíme  

Film byl nominován na Zlatý glóbus jako nejlepší 

animovaný film. Scéna na konci filmu, když Ian a Barley 

odletí s dodávkou pomocí magie, odkazuje na konec filmu 

Návrat do budoucnosti. Jako základ pro dodávku, kterou 

cestují Ian Lightfoot a Barley Lightfoot, posloužil 

animátorům „Chevrolet Chevy Van, G-10, 1978, verze 

Shorty“. Udělali ale pár změn (hlavně přední maska, tvar 

bočních blinkrů atd.). 
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      3. 1.15 Duše                   

Film vyhrál dva Zlaté glóby za nejlepší animovaný film a za 

nejlepší hudbu. Tohle je první snímek od Pixaru, kde hlavní 

postava je černé pleti. Joe měl být původně běloch, který 

se nejdřív zajímal o animaci, potom se změnil na rockovou 

hvězdu. Nakonec se z něho stal černoch se zálibou v jazzu. 

 

                           

                         

 

    3. 1. 16 Luca 

Film bude mít premiéru 18. června 2021. 

                 **odkaz na trailer** 

 

 

 

 

 

 

3. 2 Seznam krátkometrážních animovaných filmů od studia 

1. Andre and Wally B  

2. Luxo Jr. 

3. Red's Dream 

4. Tin Toy 

5. Knick Knack 

6. Geri's Game 

https://video.pmgstatic.com/files/videos/157/779/157779388/165329572_6e9dd3.mp4
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7. For The Birds 

8. Boundin' 

9. One Man Band 

10. Lifted 

11. Presto 

12. Partly Cloudy 

13. Day & Night 

14. La Luna 

15. Party Central 

16. The Blue Umbrella 

17. Lava 

18. Sanjay's Super Team 

19. Piper 

20. Lou 

21. Bao 

22. Burrow 

 

 

4. Zajímavosti 

4.1 Odkazy a narážky 

 Ve filmech se často objevují odkazy a narážky, komunitou také někdy nazývané jako 

easter eggy. Jsou to různé skryté věci odkazující na jiný film, nebo něco jiného 

v reálném světě, třeba značku nápojů. 

4.1.1 A113 

A113 je odkaz, který se objevuje snad ve 

všech filmech od Pixaru.  Odkazuje na číslo 

učebny kalifornského institutu umění, odkud 

vzešlo nejen spoustu animátorů Pixaru. 

Značka se pravidelně objevuje i v jiných 

animovaných filmech a seriálech, například v 

Simpsonových.    



14 

 

 

 

4. 1. 2 Pizza planet auto 

  Auto Pizza planet je další easter egg, 

který se nachází  téměř v každém filmu od 

Pixaru. Jedná se o žlutou dodávku 

rozvážející pizzu. Z Aut víme, že se 

jmenuje Todd. Má fanoušky po celém 

světě. 

 

 

4. 1. 3 Luxo balónek 

Jedná se o žlutý balónek s modrým páskem a červenou hvězdou. Jde o balónek, který 

se poprvé objevil v krátkometrážním 

filmu Luxo Jr., odkud pochází i 

lampička, kterou má studio ve svém 

logu. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 2 Propojený svět 
 

Pixar cinematic universe (PCU) překladač překládá jako filmový vesmír Pixar. Jde 

pouze o fanouškovskou teorii, kterou tvůrci nikdy nepotvrdili, ale ani nevyvrátili. Jedná 

se o myšlenku, že jsou všechny filmu Pixaru mezi sebou propojené, odkazují na sebe 

vzájemně a mají jednotnou myšlenku. Samozřejmě je celá teorie hodně zkrácená.  

Celý svět Pixaru začíná 65 milionů let v minulosti, kdy naši planetu ve filmu Hodný 

dinosaurus minul asteroid a tím přepsal známou historii. Dinosauři přežijí a chovají se 
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jako lidé, farmaří a přežívá v nich strach o přežití. Kvůli zhoršení ekologických 

podmínek dinosauři vyhynou a symbolicky předávají pochodeň lidem.  

Se světem Pixaru se dále shledáváme v 10. století, ve filmu Rebelka, kde je nám 

představena magie, bludičky a především čarodějnice, která 

oživuje věci, mění lidi ve zvířata, cestuje díky dřevěným 

dveřím a je posedlá medvědy.  

V 50. a 60. letech jsou nám ve filmu Úžasňákovi představeni 

supráci (superhrdinové), o jejich vzniku jsou dvě teorie - buď 

je vytvořila vláda, ale spíš vznikli evolučním vývojem. 

Zároveň nám snímek představuje stroje s umělou inteligencí. 

Pochybuji, že hrdinové zemřeli, kvůli plášťům, stroje prostě 

věděli, co chtějí. Také je nám představena nulová energie a 

jsou položeny základy 

korporace stvořené roboty Buy and Large (BnL). 

V letech 1996 a 1997, kdy se odehrávají první dva díly 

Toy Story, hračky ožívají díky nulové energii, která není 

nevyčerpatelná. Hračky berou některé lidi jako nepřátele, 

což BnL chce. Hračky si ale ke konci filmů uvědomují, že 

lidské emoce a vzpomínky jsou mocnější palivo, které je 

udržuje naživu.  

Zvířata se také vyvíjela a v letech 2003 - 2004, v době, kdy se odehrávají filmy Hledá 

se Nemo a Hledá se Dory, už fungují úplně samostatně, zároveň lidé na zvířatech 

experimentují a zvířata se lidí bojí. Stejně tak vidíme ve snímku Ratatouille myšáka 

Remiho, který vaří, chodí po dvou a umývá si ruce jako lidé. 

Hračky v Toy Story 3 a 4 mají čím větší strach z lidí, o 

což se snaží BnL, což je také značka baterií v Buzzu 

Rakeťákovi. Zároveň tady vidíme podstatu lidí v tomto 

světě. Lidé jsou baterie, kde jsou, je energie, kde 

nejsou, věci přestávají existovat.  

BnL vystěhovává Carla ve filmu Vzhůru do oblak, 

sledujeme další vývoj zvířat a energií, psi pracují jako lidé. V této chvíli je rozpor ras 

na spadnutí. 

Ve snímku V hlavě se nám potvrzuje teorie emocí, vzpomínek a člověka jako baterie. 

Nevíme, co se stalo, v letech 2057-2110, nejspíš došlo k válce mezi zvířaty lidmi a 
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technologiemi. BnL nakonec přesunula lidi do vesmíru, a tím se jich zbavila, o což jí 

celou dobu šlo, ale cvrček a zvířata přežila, jak víme z filmu Wall-E. 

Autům ze snímku Auta dochází palivo, nejsou lidé. Charaktery aut jsou spojeny s 

životem a charaktery jejich majitelů, bez lidí svůj 

charakter pomalu ztrácí. 

V roce 2805 Wall-E zachrání lidi před BnL a společně 

s Eve zasadí semínko, z kterého vyroste strom. V 

Životě brouka sledujeme hmyz chovající se jako lidé a 

hlavně mravence žijící poblíž stromu, který je zdrojem 

magie. 

Filmy Příšerek s. r. o. se odehrávají v daleké budoucnosti, kdy se zvířata stala 

příšerkami. Bez lidské energie nemohou existovat, a proto cestují časem pro lidskou 

energii pomocí dveří. Proto se nesmějí dotýkat lidských věcí, aby nenastal efekt 

motýlích křídel.  

Ten se ale dostaví díky holčičce Boo, která je čarodějnice z Rebelky. Boo má ráda 

Sullyho, který vypadá jako medvěd, čarodějnice je posedlá medvědy, navíc má Sullyho 

vyřezaného ve dřevě. Čarodějnice, nebo tedy spíš 

Boo, cestuje časem a hledá Sullyho pomocí dveří, 

které jsou vyrobeny ze dřeva stromu z Wall-Eho. 

Všechny easter eggy ve filmech tak zanechává 

právě Boo, která cestuje časem a hledá Sullyho.  

Když si to shrneme, svět Pixaru funguje na emoce a 

vzpomínky, hlavní emoční roli tu sehrává strach, 

strach z toho, aby někdo nikdy nebyl zapomenut. 

Zem pro zemřelé v Coco funguje podobně, dokud 

byť jen jeden člověk má na vás nějakou vzpomínku, 

žijete v přechodovém stádiu v zemi mrtvých, když na vás zapomene, nastane 

definitivní smrt. Bob a supráci z Úžasňákových se bál, aby nebyli nikdy zapomenuti. 

Celý příběh Dory z hledá se Nemo je o její paměti. Hnacím motorem Carla ze Vzhůru 

do oblak byla vzpomínka na jeho milou. Stejně tak Auta mají svůj charakter, dokud si 

pamatují svého majitele. Boo žene vzpomínka na Sullyho. Co když má Riley z filmu V 

hlavě ve své hlavě svůj vlastní posmrtný život, kde žil i Bing Bong, dokud nebyl 

zapomenut. Co když bludičky z Rebelky jsou další formou posmrtného života, který 

Pixar má, co když jsou duše zemřelých, kterých malá část smí navštěvovat povrch a 

jejich větší část žije v říši mrtvých. Pixar nikdy žádnou z teorií nepotvrdil, ale ani 
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nevyvrátil, a není divu, vždyť díky tomu nebudou jejich díla ani oni samotní nikdy 

zapomenuti, neboť myšlenky a vzpomínky fanoušků je udrží navždy při životě. 
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Závěr 

Touto prací jsem chtěla zvýšit povědomí o animačních studiích PIXAR patřících pod 

Disney, a také tímto způsobem předat dál šílenou teorii o propojeném světěv 

animovaných filmech. Myslím si, že se mi to celkem povedlo a doufám že má práce 

někoho nadchne natolik, že si nějaký animovaný film od Pixaru půjde pustit.  

 

 

 

 

 

Resumé 

For my course work I chose the topic Pixar Animation Studios. I mentioned all their 

films and short films. I wrote about the history of studios. Very interesting was the 

theory about Pixar cinematic universe. 
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● Československá filmová databáze ( ČSFD.cz) 

○ Toy Story 

https://www.csfd.cz/film/18184-toy-story-pribeh-hracek/prehled/ 

○  Toy Story 2 
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https://www.csfd.cz/film/43924-hleda-se-nemo/prehled/ 

○ Hledá se Dory 

https://www.csfd.cz/film/334813-hleda-se-dory/prehled/ 

○ Úžasňákovi 1 

https://www.csfd.cz/film/127213-uzasnakovi/prehled/ 

○ Úžasňákovi 2 

https://www.csfd.cz/film/368768-uzasnakovi-2/prehled/ 

○ Auta 1 
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https://www.csfd.cz/film/18184-toy-story-pribeh-hracek/prehled/
https://www.csfd.cz/film/18185-toy-story-2-pribeh-hracek/prehled/
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https://www.csfd.cz/film/32954-auta/prehled/ 

 

○ Auta 2 

https://www.csfd.cz/film/241061-auta-2/prehled/ 

○  Auta 3 
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○ Ratatouille 
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○ Wall-E 
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○ Vzhůru do oblak 

https://www.csfd.cz/film/236791-vzhuru-do-oblak/prehled/ 

○ Rebelka 

https://www.csfd.cz/film/241060-rebelka/prehled/ 

○ V hlavě 

https://www.csfd.cz/film/345734-v-hlave/prehled/ 

○ Hodný dinosaurus 

https://www.csfd.cz/film/306068-hodny-dinosaurus/prehled/ 

○ Coco 

https://www.csfd.cz/film/66830-coco/prehled/ 

○ Frčíme 

https://www.csfd.cz/film/678155-frcime/prehled/ 

○ Duše  

https://www.csfd.cz/film/737568-duse/prehled/ 

○ Luca 

https://www.csfd.cz/film/890848-luca/prehled/ 

 

○ Youtube (youtube) 

○ Toren CZ 

https://www.youtube.com/watch?v=CKt6tGKvzco&t=131s 

https://www.csfd.cz/film/32954-auta/prehled/
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https://www.csfd.cz/film/368710-auta-3/prehled/
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https://www.youtube.com/watch?v=1knUvv_njGo 

https://www.youtube.com/watch?v=5mAQDmRMbNg 

 

○ Stejk 

https://www.youtube.com/watch?v=Nh7bg_1VLSE 

○ Jon Negroni 

https://www.youtube.com/c/JonInTheory/videos 

○ SuperCarlinBrothers 

https://www.youtube.com/watch?v=RgpJPVoDZf8 

● Oficiální stránky Pixaru 

https://www.pixar.com/ 

● Ostatní zdroje 

https://twitter.com/funwrita/status/1017239232220467200 

https://www.aktualne.cz/wiki/kultura/pixar/r~i:wiki:3812/ 

https://screenrant.com/pixar-pizza-planet-truck-where-find/ 

https://grandmagazine.argusmedia.sk/cs/2018/12/16/historie-pixar-pribeh-

jako-z-pohadky 

https://www.google.com/search?q=A113&sxsrf=ALeKk02sHz_-

qeeRPpoA2upLR_9xC1YTug:1622050902619&source=lnms&tbm=isch&sa=X

&ved=2ahUKEwjftO6-

8ufwAhXRm4sKHelkBiYQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1536&bih=754 

http://keeping-it-sweet.blogspot.com/2014/07/the-pixar-theory.html 
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