
 
 

 
 

Kdy se kam dostavím Co si 
připravím a 
vezmu  

Kolik času tam 
strávím a 
s jakým 
programem 

Cíl praktika, 
resp. rozpis 
programu  

Poznámka 
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Ve čtvrtek v 9:00 hod. 
Studio FAMU 
Převzetí kamerové 
techniky Bolex 16 mm. 
Následně převzetí filmové 
suroviny  
Každý student převezme 
1 roli čb negativu po 
30,5m 
vrácení techniky vždy 
v pondělí do 10 hodin. 
Každá skupina bude mít 
patrona – student 4.r. KK, 
který bude přítomen při 
fasování techniky a 
vyzvednutí materiálu. 
Odevzdání natočeného 
materiálu vždy v pondělí 
do 12.00, Aleně 
Prokopové, produkce SF. 
Kopie denní práce 
k vyzvednutí v produkci 
SF vždy v pátek od 13.00. 
 
 

Student si 
připraví 
obrázkový 
scénář 
(včetně 
půdorysného 
řešení) 
situace: 

„„SSeettkkáánníí““  ––  

ddvvěě  ppoossttaavvyy  

vv  eexxtteerriiéérruu;;  
vznikne mezi 
nimi akce 
zakončená 
pointou. 
Má být  
vyprávěna v 
šesti až osmi 
záběrech. 
 

1. den (čtvrtek):  
11:00 – 15:00 
hod.: seminář 
v Lažanském 
paláci – kabinet 
obrazové 
techniky, uč. 225.  
Přinést obrázkový 
scénář! 
2. – 4. den (pátek 
– neděle): 
natáčení; pondělí: 
odevzdání 
zařízení do 
kamerového 
oddělení ve 
Studiu FAMU  
do 12 hodin 
+ odevzdání 
popsané krabičky 
s exponovaným  
negativem zpět 
do produkce 

Natáčení 
filmovou 
technologií 
16mm na 
černobílý 
negativní 
materiál 
Kodak; 
základy 
práce 
s filmovou 
kamerou a 
základy 
praktické 
exponometrie
. 

Produkční 
štábu 
spolupracuje s 
Alenou 
Prokopovou  
ze Studia 
FAMU, 
odpovídá za 
odevzdání 
všech 
natočených rolí 
k vyvolání do 
pondělní 12 
hodiny. 
Každá krabička 
musí být 
očíslována 
podle pořadí 
studenta ve 
skupině + 
popsána 
jménem, 
katedrou a 
telefonem 
autora; 
volání negativu 
+ kopie na 1 
světlo probíhá 
ve Zlíně. 
K vyzvednutí 
vždy v pátek po 
13.00 



K
a
m

e
ra

 s
tř

ih
 

Ve čtvrtek v 9:00 hod. na 
katedře kamery FAMU 
proběhne vyhodnocení 
natočeného materiálu; 
dále od 11:00 na KSS 
FAMU a ve Studiu FAMU 
bude probíhat střih kopie 
na 16mm střihacích 
stolech; 
Studio FAMU disponuje 3 
střihacími stoly 16mm a 1 
střihacím stolem 35mm; 
pokyny k bezpečnému 
zacházení se stoly 
najdete na pracovišti ve 
SF; 
Na FAMU jsou celkem 3 
stoly 16mm (1 KSS, 2 FI, 
3 KDT) 

Vyvolaný 
materiál 
„Setkání“ 
z praktika 
kamery a 
původní 
obrázkový 
scénář 
k tomuto 
cvičení;  

2 dny (čtvrtek 
11:00 – 19:00, 
pátek 9:00 – 
19:00); 
z kapacitních 
důvodů nutno 
počítat též s prací 
v sobotu a neděli 
9:00 – 19:00 
seznámení se 
střihacím stolem;  
seznámení 
s lepičkou a 
adhésní páskou; 
projekce denních 
prací na střihacím 
stole; 
rozkotoučkování 
materiálu; 
chronologické 
seřazení 
materiálu; 
hrubý střih; 
čistý střih; 
podlepení a 
doplnění 
zaváděcími a 
koncovými pasy 

Seznámení 
s technologií 
filmového 
střihu, 
osvojení si 
základních 
dovedností 
při práci na 
střihacím 
stole při 
střihu cvičení 
„Setkání“ 
z praktika 
kamery. 
 

Ve Studiu 
FAMU, 
Klimentská 4, 
Praha 1 
k dispozici 3 
střihací stoly; 
produkční štábu 
je odpovědný 
za nahlášení 
všech osob do 
produkce SF, 
které budou ve 
střižnách 
pracovat o 
víkendu + za 
převzetí a 
vrácení klíčů od 
střižen ve 
vrátnici SF 
Pomocný 
materiál do 
střižen zajišťuje 
produkce SF, 
technickou 
správu zajišťuje 
Vladimír 
Cabalka 
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Ve čtvrtek v 9:30h na 
KDT FAMU v učebně 211 
proběhne úvod k praktiku. 
 
/Student KP vyzvedne 
všechny digitální kamery 
v oddělení digitální a 
pohybové techniky Studia 
FAMU u Lubomíra 
Michálka (tel. 728661838) 
nebo Miroslava Šírka a 
donese je před natáčení 
na KDT; vrácení techniky 
vždy v pondělí do 10h./ 
Vyzvednutí digitální 
kamery doporučuji 
předem přesně domluvit 
s p.Michálkem, 
telefonicky ve středu. 

Promyslet si 
nosný námět 
na krátkou 
reportáž. 
Pokud mají 
studenti 
vlastní 
kameru, 
mohou ji vzít 
s sebou. 
 

Ve čtvrtek 
komentovaná 
vycházka 
s pedagogem na 
místo natáčení 
(pokud není 
určeno jinak); po 
krátké obhlídce 
natočí každý 
student 
maximálně 15 
minut záběrů 
situací podle na 
místě zvoleného 
konceptu, během 
dne možnost 
průběžné 
konzultace 
natočeného 
materiálu na KDT 
maximálně do 17 
hodin; po návratu 
do učebny KDT 
211 
dramaturgické 
vyhodnocení. 
V pátek od 9:30h 
v učebně 211 
KDT rozbor 
natočeného 
materiálu, 
možnost dotočení 
chybějících 
záběrů, příprava 
osnovy pro 
střižnu.  
 

Bazální 
zkušenost při 
natáčení 
dokumentárn
í reportáže - 
praktický 
výcvik 
k fascinaci 
realitou. 
 

Natočený 
materiál 
studenti dále 
zpracují v rámci 
praktika střihu 
dokumentu.  
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Čtvrtek od 9:30h ve 
střižně AVID v místnosti 
č. 213 na KDT 

 Čtvrtek, pátek, 
případně sobota, 
neděle. 

Sestřih 3–7 
minutové 
reportáže 
pod vedením 
pedagoga 
KDT a za 
asistence 
studenta 
KDT. 
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V 9:00 na FAMU 
převezmou studenti 
videokameru, stativ 
a materiál. 

Další 
potřebné 
pomůcky 
(např. psací 
potřeby, 
scénické 
doplňky 
apod.) si 
studenti 
obstarají 
z vlastních 
zdrojů. 
 

2 dny: čtvrtek od 
10:00 a pátek 
9.00-16.00 na 
katedře režie 
ateliér č. 236, 
praktikum v pěti 
fázích 
 

Seznámení 
posluchače 
s praktickou 
stránkou 
režisérské 
práce. 
1) dialogový 
text  
2) obsazení 
rolí a zařízení 
scény 
3) režie 
mizanscény   
4) režie 
videozáznam
u: 
rozzáběrován
í situace; 
natáčení 
videokamero
u z určených 
uhlů  
5) 
zhodnocení 

Natočený 
materiál 
studenti dále 
zpracují v rámci 
praktika 
nelineárního 
střihu (AVID). 
 

R
e
ž
ie

 s
tř

ih
 

Čtvrtek 9:00 KSS, uč. 
317.  
 

Natočený 
materiál 
z praktika 
režie 

Čtvrtek, pátek 
9:00 – 19:00, 
z kapacitních 
důvodů nutno 
počítat též s prací 
v sobotu a neděli 
9:00 – 19:00 
 

Seznámení 
se základní 
obsluhou 
nelineárního 
střihového 
zařízení Avid 
DVXpress a 
sestřih 
cvičení 
z praktika 
režie. 
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začátek praktik: 9 hod 
Adresa: 
Na Tržišti místnost 215  
pedagog: Michael 
Carrington 
Kontakt na pedagoga: tel. 
776 749 080, mail: 
majicart2000@yahoo.co
m 
 

Kreslící 
potřeby – 
tužka HB 
nebo 
mikrotužka  
 

2 dny: čtvrtek a 
pátek, 9:00 – 
18:00. 

 přednáška o tom, 
co je animace; 
stírání rozdílu 
mezi realitou a 
virtu-ální realitou; 
o technice 
kresleného filmu; 

 cvičení: rozvaha 
nad formátem 
záběru a 
zamýšleným 
dělením, časem a 
ozvučením;  

 realizace námětu 
technikou 
kresleného filmu 
(důraz na 
rytmické členění) 

 cvičení nasnímá 
asistent/ka na 
zařízení katedry; 
závěrečná 
diskuse  
 

Základní 
informace o 
problémech 
oboru a 
možnost 
prakticky si je 
ověřit. 
Posluchač se 
dozví, že 
doposud 
pozoroval 
svět více 
intuitivně než 
racionálně, a 
že analýza 
rytmu dění 
mu bude ku 
prospěchu i 
v ostatních  
oborech 
audiovizuální 
tvorby. 
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Čtvrtek 9:00 Studio 
FAMU 
převzetí techniky,  
vrácení techniky vždy 
v pondělí do 10 hodin 

 Pátek 9:00–16:00 
Zadání 
individuálního 
praktického úkolu 
– např. nahrání 
krátké zvukové 
reportáže. 
Poslech a 
zhodnocení 
výsledných 
nahrávek ve 
studiu. 
Prohlídka 
zvukových 
pracovišť fakulty. 

Poučení o 
základních 
typech 
mikrofonů, 
jejich 
frekvenční a 
směrové 
charakteristic
e a o druzích 
zvukového 
záznamu. 
Praktická 
instruktáž 
techniky 
nahrávání 
zvuku.  

 

tel:776749080
mailto:majicart2000@yahoo.com
mailto:majicart2000@yahoo.com
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Čtvrtek 9:00 uč. 233 Papír a 

tužku 
 

1 den - čtvrtek 
9:00 – 16:00 
Scenáristické 
cvičení 
s následným 
dramaturgickým 
rozborem 

Seznámení 
s tvorbou 
filmového 
příběhu. 
Projekce 
filmové 
sekvence. 
Analýza 
promítnuté 
sekvence. 
Zadání 
scenáristické
ho úkolu: 
dořešení 
příběhu.  
Seminář s 
analýzou 
prací. 
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17. 12.  
9:00 – 17:15 

20 listů 
papíru A4, 3 
listy 
linkovaného 
papíru A3, 
pravítko cca 
30 cm, tužku 
(nejlépe 
versatilku) 
s měkkou 
tuhou, 
ořezávátkem 
a gumu, 
propisovačk
u na 
výsledek a 
kalkulačku; 
všechny listy 
papíru 
budou 
v pravém 
horním rohu 
označeny 
jménem 
studenta a 
jeho rodnou 
katedrou. 

Přibližně 6-8 
hodin 

Praktikum 
naváže na 
teoretickou 
část úvodů 
do oboru 
filmová 
produkce. 
Cílem 
praktika je 
využít 
teoretickou 
znalost 
z Úvodu do 
oboru filmová 
produkce a 
získat 
základní 
praxi. 
Studenti 
prvního 
ročníku 
získají 
konkrétní 
dovednosti 
na 
praktickém 
příkladu: 
rozeberou 
technický 
scénář, 
vypracují 
technické 
složky a z 
jednoduchéh
o zadání pak 
vypracují (ve 
zjednodušen
é formě) 
natáčecí plán 
a rozpočet 
filmu. 

Absolvování 
šestihodinovéh
o praktika je 
nutnou 
podmínkou pro 
přistoupení 
k závěrečnému 
testu. Zápočet 
bude udělen až 
po absolvování 
a vyhodnocení 
závěrečného 
testu v trvání 
přibližně 10 
hodin. Na 
závěrečný test 
ve zkouškovém 
období budou 
studenti 
rozděleni do tří 
skupin na tři 
vypsané 
termíny.  

 


