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FILMOVÁ/AUDIOVIZUÁLNÍ VÝCHOVA PRO ZÁKLADNÍ VZDċLÁVÁNÍ
1. Charakteristika vzdČlávacího oboru
DoplĖující vzdČlávací obor Filmová/Audiovizuální výchova (dále jen F/AV) poskytuje školám
možnost obohatit vzdČlávací obsah základního vzdČlávání ve vzdČlávací oblasti UmČní a kultura.
Vymezený vzdČlávací obsah podporuje rozvoj žákĤ jako uživatelĤ filmových a obecnČ
audiovizuálních produktĤ a zároveĖ rozvíjí jejich vnímavost a tvĤrþí schopnosti prostĜednictvím
filmových/audiovizuálních výrazových prostĜedkĤ.
F/AV v etapČ základního vzdČlávání je koncipována jako metodické propojení nČkolika
tvĤrþích þinností:
x
x
x

vlastní tvĤrþí zkušenost z filmové/audiovizuální tvorby a jejího výsledku;
schopnost vnímat díla vytvoĜená audiovizuálními výrazovými prostĜedky a uvČdomovat si
jejich hodnoty;
potĜeba zaujmout a formulovat názor na filmové/audiovizuální dílo.

Vlastní tvĤrþí zkušenost žákĤ (od 2. období 1. stupnČ) zprostĜedkovávají tĜi vzájemnČ
propojené a na sebe navazující okruhy þinností, pĜi nichž se uplatĖuje subjektivita, pozorování
a smyslové vnímání, fantazie, tvoĜivost a citlivost a pĜi kterých se prohlubují komunikaþní schopnosti.
DĤraz je kladen na postupný rozvoj vnímání filmových/audiovizuálních dČl. Žáci se
na základČ jednoduchých tvĤrþích experimentĤ uþí „Ĝeþi filmu“ tak, aby mohli mít vČtší požitek
z vnímání dČl filmové/vizuální kultury. Uþí se lépe porozumČt možnostem jednotlivých typĤ
filmových/audiovizuálních sdČlení vycházejících buć z pĜesného obrazu okolního svČta
(dokumentární pojetí), nebo umČlého obrazu více þi ménČ možného svČta (hraný film) i obrazu, který
vychází z technických možností rozšiĜujících „filmovou Ĝeþ“ o triky, animace a další výtvarné prvky.
StejnČ významnou složkou vzdČlávacího obsahu jsou vlastní tvoĜivé þinnosti žákĤ s využitím
jednoduchých technických a výrazových prostĜedkĤ typických pro film a audiovizuální umČní obecnČ.
V základním vzdČlávání se pozornost zamČĜuje pĜedevším na:
x

pĜiblížení fyziologické podstaty vnímání pohybujících se obrazĤ, jejich pĜedpokladĤ
a možností; klíþovou roli svČtla v audiovizi; propojení a vztahy s ostatními obory umČní;
individuální pozorování a schopnost užívat v komunikaci audiovizuální – kinematografické
sdČlení; osvojení si specifického jazyka pro vyjadĜování vlastních myšlenek a pocitĤ;
x znalost základních prvkĤ audiovizuálního výrazu a jejich tvoĜivého využití; vytváĜení zábČrĤ
a jejich užití v elementární montáži; tvorbu drobného audiovizuálního tvaru jako hmatatelného
výstupu praktické zkušenosti;
x individuální tvĤrþí zkušenost a pouþenČjší a intenzivnČjší vnímání filmových/audiovizuálních
dČl; užívání technologií jako prostĜedku k realizaci zámČru, nikoliv jako cíle.
F/AV v základním vzdČlávání poskytuje žákĤm pĜíležitost lépe pochopit spoleþný základ
umČní a jeho význam v životČ þlovČka a spoleþnosti. Posiluje schopnost intenzivnČji vnímat
spoleþnost a procesy, které v ní probíhají. PĜispívá k rozvoji osobnosti žáka, vytvoĜení jeho
hodnotového systému, etických postojĤ a aktivního vztahu ke spoleþnosti.
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2. VzdČlávací obsah vzdČlávacího oboru
1. stupeĖ
Oþekávané výstupy – 2. období
žák
¾ experimentuje se samostatnČ vytvoĜenými výtvarnými prvky a vytváĜí pohybové efekty, ve své
tvorbČ uplatĖuje základy animace
¾ využívá proces vzniku optického obrazu v dírkové komoĜe a s jeho principem pracuje
pĜi tvorbČ optických obrazĤ a pĜi tvĤrþích experimentech
¾ vytváĜí série fotografií a jiných statických vizualizací, následnČ s nimi experimentuje
a využívá možností technologií vytváĜejících pohybový efekt
¾ experimentuje s nČkolika svČtelnými zdroji a ovČĜuje jimi svČtelnou promČnu podoby
trojrozmČrného pĜedmČtu, lidské tváĜe
¾ užívá svČtlo jako prostĜedek pro zachycení, zobrazení a modelaci skuteþnosti
¾ pozná nČkteré historické pĜístroje užívané v minulosti k zachycení a promítání pohybu
¾ slovnČ vyjadĜuje dČj, situace, pĜíbČh promítnutého filmu (animovaného, hraného) a zaujímá
osobní stanovisko k jednání postav a vyjadĜuje svĤj názor na film jako celek
¾ ve spolupráci s uþitelem dílþím zpĤsobem analyzuje použité prostĜedky a principy v ukázkách
promítnutého filmu
Uþivo
UPLATNċNÍ SUBJEKTIVITY, POZOROVÁNÍ, SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ
y kresby vytvoĜené rĤznými technikami, poĜízené v sériích pro vytvoĜení iluze pohybu, vizuální
hry s tČmito prvky
y cviþení vnímavosti: pozorování reálných dČjĤ a schopnost jejich verbální reflexe, vyprávČní
obsahu promítnutého filmu, hry se tĜemi malými svČtelnými zdroji
y ovlivĖování obrazové podoby trojrozmČrného pĜedmČtu a lidské tváĜe svČtlem
UPLATNċNÍ KREATIVITY, FANTAZIE A SENZIBILITY
y pohyb jako základní princip kinematografie, jeho fyziologické pĜedpoklady – doznívání
zrakového vjemu jako pĜedpoklad vzniku kinetického obrazu
y filmový zábČr jako základní jednotka audiovizuálního sdČlení, jeho vytvoĜení jednoduchým
záznamem
y tvoĜivé uchopení situace promítnutého filmu a její individuální nebo kolektivní inscenace
(švédování)
KOMUNIKACE, POSILOVÁNÍ A PROHLUBOVÁNÍ KOMUNIKAýNÍCH SCHOPNOSTÍ
y základní skladebná cviþení
y základy montáže obrazových prvkĤ se zámČrem zobrazit – vizuálnČ vyprávČt – plynulý dČj,
situaci
y komunikace vlastních zámČrĤ a námČtĤ v kolektivu, zhodnocení a rozbor vlastní i umČlecké
produkce
y projekce a analýzy vybraných filmĤ všech základních proudĤ audiovize (dokument, fabulace –
hraný film, výtvarný – animovaný film)
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2. stupeĖ
Oþekávané výstupy
žák
¾ pracuje se základními prvky filmového zábČru (velikost, úhel, obsah) a tvoĜivČ je užívá
v jednoduchých praktických cviþeních a námČtech
¾ pĜi tvĤrþí práci a experimentování využívá základy zrakového vnímání (doznívání
a nedokonalosti) pro vznik iluze pohybu
¾ uplatĖuje své znalosti o podstatČ a úþinku svČtla jako dĤležitého výrazového prostĜedku
¾ užívá barvu jako výrazový a dramaturgický prostĜedek pohyblivého obrazu pĜi vlastní tvorbČ
a experimentování
¾ pracuje samostatnČ s jednoduchou kamerou (fotoaparátem) a ovládá její (jeho) základní
funkce pro svĤj tvĤrþí zámČr
¾ na základČ zkušeností získaných pĜi práci s kamerou a fotoaparátem rozeznává základní
rozdíly mezi zrakovým vjemem jasové reality a její reprodukcí a uplatĖuje je ve vlastní tvorbČ
¾ uplatĖuje jednoduché skladebné postupy a jednoduchý stĜihový program pro jednoduché
filmové vyprávČní, využívá pĜitom materiál vlastní i zprostĜedkovaný
¾ zhodnotí význam základních sdČlovacích funkcí a estetických kvalit obrazové i zvukové složky
audiovize a zámČrnČ s nimi pracuje pĜi natáþení i skladebném dokonþování vlastního projektu
¾ rozeznává základní výrazové druhy filmové tvorby (dokument, fabulace, animace) a chápe
podstatu jejich výrazových prostĜedkĤ
¾ pĜijímá po dohodČ s ostatními þleny týmu roli v tvĤrþím týmu a aktivnČ ji naplĖuje
¾ slovnČ i písemnČ se vyjadĜuje k vlastnímu zámČru a pĜedevším jeho obsahové struktuĜe
¾ formuluje názor na vybrané filmové/audiovizuální dílo a porovnává ho s názorem ostatních
¾ v diskuzi zaujímá postoj k zobrazovaným etickým hodnotám a estetickým kvalitám
sledovaného filmu nebo televizního programu
Uþivo
UPLATNċNÍ SUBJEKTIVITY, POZOROVÁNÍ, SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ
y série jednoduchých fotografií dle vlastních námČtĤ, vizuální hry s tČmito prvky pro vytváĜení
iluze pohybu
y cviþení vnímavosti, intenzity pozorování reálných dČjĤ, situací a jejich slovní a písemná reflexe
y základní rozdíly mezi zrakovým vjemem jasové skuteþnosti a její reprodukcí, praktická cviþení
s kamerou a fotoaparátem
UPLATNċNÍ KREATIVITY, FANTAZIE A SENZIBILITY
y hlavní prvky filmového zábČru (velikost, kompozice, úhel pohledu), jejich význam ve vztahu
k zobrazovanému obsahu
y svČtelná skuteþnost a její úpravy pro kinematografické zobrazení; stylizace svČtelné reality
y barevná realita, souþasný a následný kontrast, manipulace s barvami v procesu kinetické
reprodukce
y ovládání základních funkcí snímací techniky
y vytvoĜení série zábČrĤ se zámČrem vazby
y estetické kvality obrazových prvkĤ zábČru a jejich organizace
y zvuková složka audiovizuálního výrazu a její hlavní elementy
y tvĤrþí syntéza obrazové a zvukové složky
KOMUNIKACE, POSILOVÁNÍ A PROHLUBOVÁNÍ KOMUNIKAýNÍCH SCHOPNOSTÍ
y navazující skladebná cviþení – orientace pĜi vytváĜení þasoprostorových vztahĤ v Ĝazení zábČrĤ
y základní formy scénáristické pĜípravy a prezentace námČtu
y komunikace vlastních zámČrĤ a námČtĤ v kolektivu, zhodnocení a rozbor vlastní i umČlecké
produkce
y projekce a analýzy vybraných filmĤ základních proudĤ audiovize
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