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Předmět: F I L M O V Ý S E M I N Á Ř – D Ě J I N Y F I L M U
Charakteristika předmětu:
Předmět zaměřen na zvládnutí základní pojmů potřebných pro popis a rozbor filmového díla a na dějiny kinematografie jako svébytného druhu umění. Žáci se
seznámí s přehledem dějin kinematografie a s nejvýznamnějšími filmovými tvůrci. Součástí semináře jsou ukázky z významných nebo pozoruhodných děl
světové kinematografie. Seminář chce vést žáky k vnímání širokého spektra prostředků filmové estetiky mimo běžné žánry konzumní masové filmové tvorby.
Žáci se učí psát filmové kritiky a charakterizovat tvůrčí postupy významných osobností kinematografie.
Časové a organizační vymezení předmětu:
Kurs je určen pro studenty sexty / 2. A, případně septimy / 3. A. Hodinová dotace předmětu je jedna hodina týdně.
Seminář spadá do vzdělávací oblasti Umění a kultura (teoretická část).
Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka učitel:
 vede žáky k samostatnosti v myšlení
 vede žáky k uvědomění a akceptování kulturních odlišností
 vytváří pozitivní vztah žáků k filmovému umění
 rozvíjí schopnost analyzovat umělecké dílo
 vede žáky k uplatnění individuálních předností
 navozuje co nejlepší atmosféru při výuce
 rozvíjí u žáků smysl pro zodpovědnost
Rozvíjení mezipředmětových vztahů:
V tomto semináři se uplatňují mezipředmětové vztahy k předmětům dějiny kultury, český jazyk a literatura, společenské vědy, filosofie, občanské dovednosti
a dějepis.
Rozvíjená průřezová témata a jejich tematické okruhy:
Osobnostní a sociální výchova (OSV):
- Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
- Morálka všedního dne
- Sociální komunikace
Mediální výchova (MEV)
- Mediální produkty a jejich významy
Multikulturní výchova (MKV)
- Základní problémy sociokulturních rozdílů
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS)
- Žijeme v Evropě
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SEXTA, 2. A / SEPTIMA, 3. A
učivo

výstupy

POČÁTKY FILMU
 První průkopníci: Lumiérové, Edison, Meliés.
 Objevování filmu jako svébytného uměleckého
žánru
 Osobnosti filmové tvorby před r. 1917 –
Griffith, Bauer aj



ZLATÝ VĚK NĚMÉHO FILMU
 americké grotesky – Chaplin, Keaton, Lloyd,
Laurel & Hardy
 francouzská avantgardní tvorba – F. Léger,
Buñuel, Man Ray, Dulacová aj.
 německý expresionismus
 významná díla němého filmu
 němý film v éře zvuku




NÁSTUP ZVUKOVÉHO FILMU
 Odlišnost výrazových prostředků němého a
zvukového filmu
 Objevování možností nového média
 Nejvýznamnější díla předválečného
zvukového filmu



KONTINUITA POVÁLEČNÉHO VÝVOJE
VÝZNAMNÝCH NÁRODNÍCH KINEMATOGRAFIÍ.










Itálie: neorealismus, Rossellini, Visconti, de
Sica, Passolini, Fellini, Scola, Antonioni aj.
Francie: film noir, nová vlna; Godard, Truffaut,
Vardová, Robbe-Grillet, Renoir, Bresson
Švédsko a severské země – zejm. Bergman
Španělsko: Buñuel, Erice, Saura, Almodóvar…
Československo – Juráček, Schorm, Forman,
Chytilová, Passer, Němec, Jireš, Kádár-Klos,
Vláčil…
Polsko: Wajda, Zanussi, Has, Szulkin,












průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

vyjmenuje a charakterisuje nejvýznamnější
osobnosti dějin kinematografie do r. 1917
identifikuje filmová díla podle ukázek
popíše a vysvětlí problémy, se kterými se
kinematografie v tomto období setkávala
vysvětlí pojem gagu
popíše specifika a vyjadřovací prostředky
němého filmu
charakterisuje filmový expresionismus



D – soudobé dějiny (souvislost vývoje
kinematografie se světovými válkami a dalšími
významnými historickými událostmi a procesy
– bolševická revoluce v Rusku, stalinismus,
fašismus, nacismus, frankismus aj.)

vyjmenuje základní deity daného pantheonu,
vysvětlí jejich vztahy ke konkrétním oblastem
lidské zkušenosti
uvede základní mýty utvářející daný
náboženský systém
zařadí daný náboženský systém do širších
historických a kulturních souvislostí



MEV – rozbor filmového díla, film jako nástroj
propagandy (Ejzenštejn, Vertov, Dovženko,
Rieffenstahlová…)

vysvětlí specifika a typické rysy jednotlivých
národních kinematografií
popíše tvorbu významných režisérů v kontextu
politického a kulturního vývoje příslušných
zemí
samostatně analyzuje a zhodnotí vybrané
filmové dílo




EGS – specifika evropské kinematografie
MKV – obraz odlišných kultur skrze jejich
národní kinematografie
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Kieślowski, Polanski, Hollandová aj.
Maďarsko: Jáncsó, Szabó, Tarr, Fliegauf…
SSSR – Kozincev, Bondarčuk, Tarkovskij,
Paradžanov…
USA – významné osobnosti amerického filmu,
nezávislá tvorba
Japonsko – zejména Kurosawa,
Čína, Korea, Írán a další „exotické“
kinematografie
„evropské“ vs. „americké“ pojetí
kinematografie

