
Příloha 1

Dotazník – Vzdělávací obsah předmětu

Odpovězte prosím, nakolik se ve své výuce věnujete jednotlivým částem učiva
Rámcového vzdělávacího obsahu Filmové a audiovizuální výchovy pro gymnázia.

Učivo dle RVP G Vaše odpověď poznámka / komentář

UPLATNĚNÍ SUBJEKTIVITY,
POZOROVÁNÍ, SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ

označte laskavě číslicí, nakolik se této části
RVP věnujete:

(1 – vůbec, 2 – málo, 3 – dostatečně;
případně připojte komentář)

i. výtvarné postupy – animace, videoart,
základní možnosti

ii. základy „dramaturgického myšlení“ 
ve vztahu k výrazovým prostředkům
audiovize (námět, téma a jejich
formulace v přípravné fázi projektu)

iii. příběh, situace, motiv, jednání, popis 
a vyprávění

iv. základy konstrukce dramatu, jeho
specifické možnosti v audiovizi

v. postava, charakter a typ

vi. základní informace o scénáři a jeho
typech

vii. hlavní tvůrčí přístupy dokumentární
tvorby



viii. práce s kamerou a fotoaparátem
manuálním ovládáním základních
funkcí v zájmu vyjádření autorského

ix. práce se světlem, úprava primární
světelné skutečnosti v návaznosti na
obrazovou stylizaci kinematografického
díla; vytváření umělé světelné
konstrukce

x. fotometrie a senzitometrie jako
technické disciplíny a výrazové nástroje

xi. základní informace o tvůrčích
možnostech ovlivnění výsledné
barevnosti a kontrastu obrazu,
postprodukční úpravy obrazu, color
grading

xii. výtvarný koncept audiovizuálního
projektu, problém jeho jednoty a stylu

xiii. komunikace s jednající postavou před
kamerou, herec a neherec

xiv. dialog, funkce, stylistika, možnosti

xv. náročnější formy hudební a zvukové
dramaturgie v audiovizi – příklady
žánrů a typů

xvi. kreativní práce se střihovým
programem



xvii. projekce vybraných kinematografických
děl s důrazem na technické a
psychosenzorické aspekty ztvárnění
obrazu – perspektiva a perspektivní
dojem

xviii. montáž jako poetický princip
audiovizuálního výrazu, vizuální
metafora, emoční montáž
audiovizuálních znaků a jejich syntéza

xix. specifika vnímání a ovlivňování
časoprostorových vztahů

xx. tempo a rytmus

xxi. základní informace o žánrech a typech
audiovizuálních děl

xxii. umělecké dílo versus komerce a
manipulace, etická kritéria umělecké
tvorby

xxiii. filmová řeč, její podoby a užití v
současném multimediálním prostoru

xxiv. práce v týmu na společném
audiovizuálním projektu – volba
hlavních tvůrčích funkcí

xxv. ve spolupracujícím týmu (kamera, režie,
střih, zvuk, produkce atd.)

xxvi. aktivní podíl na školním nebo třídním
projektu audiovizuální publicistiky
(filmová kronika – školní televize atd.)



xxvii. informativní přehled o audiovizuálních
aktivitách a významných osobnostech
oboru majících vztah k místu a regionu

xxviii. kritické analýzy filmových a televizních
děl a komerčních produktů audiovize

xxix. umělecké, historické a společenské
kontexty vzniku významných děl
filmové a televizní produkce


