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1. Úvod

Tématem mé ročníkové práce je filmové studio Marvel. Toto téma jsem si vybral

hlavně proto, že filmy s tématikou superhrdinů sleduji již od raného dětství a jsem

velkým fanouškem jak filmů, komiksů, tak třeba i seriálů nebo dalších projektů od

Marvel Studia. V této práci vám přiblížím filmy a seriály, ale také osobnosti nebo

filmový svět, ve kterém se vše odehrává.
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2. Komiksy

Jako ostatní filmy o superhrdinech i Marvel Studios má počátky v komiksech. Vše

začalo v roce 1939 pod názvem Timely Comics. V padesátých letech 20. století byla

společnost přejmenována na Atlas Comics a roku 1961 na Marvel Comics.

Společnosti Marvel Comics se začalo dařit hlavně díky autorům jako jsou například

Stan Lee nebo Jack Kirby, kteří vytvořili např. Fantastickou čtyřku, Avengers,

Spider-Mana, X-Meny, Daredevila, Hulka, Thora, nebo Iron Mana.

Právě na předlohy těchto komiksových hrdinů byly vytvořeny úspěšné filmy.
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3. První filmy

V 90. letech 20. století byla založena společnost Marvel Studios mateřskou

společností Marvel Entertainment, do které patří také Marvel Comics.

Generálním ředitelem a zakladatelem filmového studia sídlícího v kalifornských

Beverly Hills se stal filmový producent Avi Arad. Díky tomu, že si lidé oblíbili komiksy,

začínají točit první filmy s tématikou Marvel hrdinů.

Mezi nejznámější patří trilogie Spider-mana režírovaná Samem Raimim. Hlavní

postavu Petera Parkera alias Spider-Mana ztvárňuje Tobey Maguire. Dalšími filmy

jsou např. Fantastická čtyřka, X-Men nebo Ghost Rider.
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4. Marvel Cinematic Universe

Marvel Cinematic Universe (zkr. MCU) je fiktivní filmový svět, ve kterém se

odehrávají filmy se superhrdiny na předlohy komiksového nakladatelství Marvel

Comics. Tento vesmír obsahuje hlavně filmy, ale i seriály nebo komiksy, které se

vzájemně prolínají. Filmy jsou systematicky rozděleny do čtyř fází.

Snímky z Marvel Cinematic Universe se dočkaly pozitivního ohlasu jak ze strany

kritiků, tak i diváků. Z komerčního hlediska se jedná o nejvýdělečnější filmovou sérii

v historii filmu.

Vše začalo v roce 2008 prvním snímkem s názvem Iron Man. Filmové Studio Marvel

bylo na pokraji krachu, ale zachránil je právě tento film, který sklidil obrovský úspěch.
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4.1 První fáze MCU

První fáze MCU obsahuje 6 snímků, které nám mají představit a přiblížit jednotlivé

hrdiny. Filmy této fáze jsou vydány od roku 2008 až 2012.

První film nese název Iron Man. Hlavního hrdinu Tonyho Starka ztvárnil herec Robert

Downey Jr..

Následovaly filmy jako Neuvěřitelný Hulk nebo Iron Man 2, který byl pokračováním

prvního filmu.

Další v pořadí se nachází film s názvem Thor, který vypráví příběh Asgardského

boha hromu. Hlavního hrdinu hraje Chris Hamsworth.

Posledním samostatným filmen je Kapitán Amerika: První Avenger. Tento film je

zasazený do doby 2. světové války a hlavního hrdinu Steva Rogerse ztvárnil Chris

Evans.

Všechny pak uvidíme v závěrečném filmu Avengers, ve kterém se tým superhrdinů

musí spojit, aby zastavili hrozbu z vesmíru. Hlavním záporákem je Thorův bratr Loki,

který vede armádu mimozemských bytostí za účelem ovládnutí Země.

9



4.2 Druhá fáze MCU

Druhá fáze MCU obsahuje 6 snímků. Mezi nimi se nachází pokračování předešlých

filmů, ale také se objeví postavy, které jsme doposud neviděli. Tato fáze zahrnuje

filmy vydané od roku 2013 až po rok 2015.

Prvním filmem v pořadí je Iron Man 3, který je završením trilogie o Ironmanovi alias

Tonym Starkovi, ale rozhodně to není naposled, co ho uvidíme.

Následují filmy jako Thor: Temný svět a Kapitán Amerika: Návrat prvního Avengera.

Dalším v pořadí je film s názvem Strážci Galaxie. Snímek vypráví příběh hrdinů, kteří

spolu cestují vesmírnou lodí napříč galaxií.

Následuje pokračování týmu superhrdinů Avengers: Age of Ultron, ve kterém se

postaví proti robotovi s umělou inteligencí, kterého sami vytvořili. Ve filmu se nám

představí nové postavy jako je Vision, Scarlet Witch nebo Quicksilver.

Posledním filmem Druhé fáze je Ant-man. Vypráví o hrdinovi, který se pomocí obleku

dokáže zmenšit na velikost mravence. Hlavního hrdinu Scota Langa ztvárňuje Paul

Rudd.
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4.3 Třetí fáze MCU

Třetí fáze MCU obsahuje 11 snímků. Nachází se zde pokračování předešlých filmů,

ale uvidíme i nové hrdiny. Tato fáze zahrnuje filmy vydané od roku 2016 až 2019.

Prvním filmem v pořadí je Kapitán Amerika: Občanská válka. Snímek zachycuje spor

mezi superhrdiny, kde se naši oblíbení superhrdinové utkají proti sobě.

Další je film s názvem Doctor Strange. Uvidíme příběh čaroděje, který používá

magický artefakt, se kterým může manipulovat časem. Hlavního hrdinu ztvárnil

Benedict Cumberbatch.

Následuje pokračování Strážců Galaxie, Spider-Man: Homecoming a poslední díl

z trilogie o Thorovi s názvem Thor: Ragnarok.

Další film vypráví příběh krále Wakandy, který se jmenuje Black Panther.

Ve třetím pokračování Avengers s názvem Avengers: Infinity War se budou hrdinové

muset spojit proti Thanosovi, který sbírá mocné kameny nekonečna, se kterými může

vymazat polovinu života ve vesmíru.

Dalšími filmy jsou Antman a Wasp nebo Captain Marvel.

Poslední díl Avengers s podtitulem Endgame je pokračováním předešlého dílu

a hrdinové se musí znovu spojit, aby zastavili Thanose a vrátili zpět polovinu života

ve vesmíru. Tento film překonal řadu rekordů např. v tržbách za otevírací víkend

nebo za nejvýdělečnější film historie.

Posledním filmem třetí fáze a zároveň poslední snímek takzvané Infinity Sagy je

Spider-Man: Daleko od domova.
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4.4 Čtvrtá fáze MCU

Čtvrtá fáze MCU zahrnuje zatím 4 filmy. Snímky obsahují pokračování minulých

filmů, ale uvidíme i nový tým superhrdinů nebo nového hrdinu. Filmy byly vydané od

roku 2021. V roce 2020 se žádný film v kinech nepromítal a to kvůli pandemii

koronaviru.

Prvním filmem byla Black Widow, která na svůj vlastní film čekala už pár let. Hlavní

hrdinku Natashu Romanoff ztvárnila herečka Scarlett Johansson.

Dalším snímkem je Shang-Chi a legenda o deseti prstenech. Hlavní hrdina se bude

muset postavit vlastnímu otci a zastavit hrozbu pro celou planetu. Příběh je zasazený

do současné Asie.

Na řadě je film Eternals, který vypráví příběh mocných hrdinů, kteří přišli na zemi

před 7000 lety. Ve filmu se objeví také vesmírní obři zvaní Celestials (Nebešťané),

kteří jsou něco jako bohové MCU.

Posledním filmem je Spider-Man s podtitulem No Way Home. Tento film překonal

hned několik rekordů jako třeba nejvíce sledovaný trailer nebo nejrychleji rostoucí

film, který i v pandemii vydělal skoro 2 miliardy dolarů.
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4.5 Seriály

Kromě celovečerních filmů jsou nedílnou součástí MCU také televizní seriály, kterých

je zatím 17. Mezi nejznámější patří Agenti S.H.I.E.LD. (2013-2020), Daredevil

(2015-2018), The Punisher (2017-2019). Tyto i mnoho dalších byly vydány na

streamovacích platformách jako ABC nebo Netflix .

Od roku 2021 jsou seriály vysílané jen na streamovací platformě Disney+. Jsou

propojené s předešlými MCU filmy. První nese název WandaVision. Uvidíme příběh

hrdinky, která si pomocí svých schopností vytváří vlastní realitu.

Dalším seriálem je The Falcon and the Winter Soldier. Seriál se zabývá

problematikou odkazu Kapitána Ameriky a tím, kdo si zaslouží jeho štít.

Následuje seriál Loki, který otevírá brány mnohovesmíru a uvidíme jiné verze Lokiho.

Dalším je seriál What if…?, který zobrazuje významné okamžiky z filmů MCU, kdyby

se odehrály jinak. Seriál je jako první MCU projekt animovaný.

Zatím posledním seriálem je Hawkeye, který vypraví příběh Clinta Bartona a Kate

Bishop, kteří používají luk a šípy k zastavení jejich nepřátel.
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5. Budoucnost MCU

Jelikož jsou filmy od Marvelu stále oblíbené, filmoví producenti a vedení Marvel

Studios plánují filmy a seriály na několik let dopředu. Své plány a vize představují na

různých konferencích. Poslední větší konference proběhla před rokem a kvůli

pandemii se vysílala online. Prezident Marvel Studios Kevin Feige představil filmy

a seriály na tři roky dopředu. Mezi chystané filmy se řadí třeba pokračování Thora,

Black Panthera, Strážců galaxie, ale uvidíme i úplně nové zpracování Fantastické

čtyřky. Ze seriálů uvidíme hlavně představení nových hrdinů, se kterými jsme se

dosud nesetkali.
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6. Významné osobnosti

Kevin Feige
Kevin Feige, prezident Marvel Studios, filmový

producent a šéf MCU, je snad nejdůležitější člověk

v celém projektu. Podílí se aktivně na scénářích

a celkovou produkcí filmů. Jeho hlavní náplní

je reprezentace Marvelu, ale hlavně řídí celý chod

a dohlíží na to, aby byl s jeho pomocí vytvářen

nejvíce propracovaný filmový vesmír. Zároveň se

díky svým filmům stal nejvýdělečnějším filmovým

producentem.

Stan Lee
Stan Lee, bývalý komiksový producent, scénárista

a předseda Marvel Comics, má zásluhy hlavně

v oblasti komiksů. Vymyslel a napsal spoustu

hrdinů, se kterými se dnes setkáváme na filmovém

plátně. V každém filmu až po Avengers: Endgame

měl cameo (malá bezvýznamná role významné

osoby). V roce 2018 nás bohužel opustil, ale jeho

odkaz s námi přebývá ve filmech a komiksech.
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7. Charakteristické prvky filmů

Intro s Marvel logem
Úvodní animace loga Marvel Studios se objevuje vždy na začátku filmu. Nejprve to

bylo jen jednoduché představení loga, ale postupem času se díky přibývajícím filmům

do tohoto intra přidávají další scény nebo postavy. Tato úvodní scéna se neustále

aktualizuje, a tak skoro nikdy neuvidíme stejná intra v jiných filmech.

Potitulkové scény
Většina filmů končí obvykle tím, když uvidíme první titulky, avšak u Marvelu tomu je

právě naopak. Objevují se zde 1 – 2 krátké potitulkové scény, které mají diváky

připravit nebo nalákat na další filmy.

Cameo
Cameo představuje malou bezvýznamnou roli (např. civilista, řidič autobusu,

prodavač), kterou hraje významný člověk. V případě Marvel filmů to byl Stan Lee,

komiksový spisovatel, který si v každém filmu až po Avengers: Endgame zahrál

malou roli.
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8. Závěr

Na závěr bych chtěl ještě jednou poděkovat panu učiteli Grulichovi a paní učitelce

Ševčíkové za pomoc s touto prací. V mojí ročníkové práci jsem vám přiblížil filmové

studio Marvel, ukázal jsem vám vývoj z komiksů na současné filmy a představil

nejdůležitější osobnosti. Sám jsem se při tvorbě ročníkové práce dozvěděl spoustu

nových informací a celkový proces mě bavil. Doufám, že se Vám moje práce líbila.
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9. Resumé

I introduced you to the film studio Marvel in my work. I chose this topic because I

have been a big fan of Marvel movies since I was a child. I wrote about all the MCU

movies, series, comics and the future of Marvel Studios. I really enjoyed doing it and I

learned a lot of things about Marvel.
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