
Úvod do filmových studií 
Sylabus 

 
ZS 2011-12 
Pá 13:20-15:45, míst. 429 
Garant: Mgr. et MgA. Tereza Czesany Dvořáková, Ph. D. 
 
Cíl předmětu: 
Předmět Úvod do filmových studií seznámí studenty prvního ročníku s obsahem a aktuálními trendy v 
teorii a historii oboru filmová studia. Kurz je koncipován tak, aby se posluchači zároveň měli možnost 
seznámit se všemi kmenovými pedagogy katedry a jejich profesním zaměřením. 
 
Organizace předmětu: 
Kurz je určen pouze pro první ročník. Je vyučován postupně všemi kmenovými pedagogy katedry. 
Z tohoto důvodu zavádíme bodový systém. Vyučující jednotlivých týdnů jsou odpovědni za rozdělení 
bodů za jednotlivé vyučovací hodiny (viz „Docházka a bodové hodnocení“). Body budou uděleny vždy 
do 14 dnů od ukončení dané vyučovací hodiny a student si bude moci bodový stav průběžně 
kontrolovat během zapisování docházky na začátku následujících přednášek. V případě nejasností ve 
věci jednotlivých bodových ohodnocení kontaktujte co nejdříve garanta kurzu. 
Většina dílčích úkolů budou studenti odevzdávat prostřednictvím webového rozhraní 
moodle.ff.cuni.cz. Všichni posluchači kurzu jsou tudíž povinni zařídit nejpozději v prvním týdnu 
semestru přístup do moodlu. 
 
Témata: 

�   3. 10.  12:30hod. úvodní setkání, seznámení s oborem doc. PhDr. I. Klimeš et al.  
� 14. 10.  11:30-15:30 hod. exkurze do NFA  Mgr. MgA T. Cz Dvořáková 

Výuka v rámci sokolovského semináře – zajišťuje PhDr. David Čeněk 
 21. 10. 15:00 - 16:30 Úvod do filmové analýzy I. (střih), 
 22. 10. 11:00 - 12:30 Úvod do filmové analýzy II. (kamera) 
 /organizační informace pro studenty: viz příloha tohoto sylabu/ 

� 28. 10. hodina odpadá – státní svátek   - 
�   4. 11.  historie a definice oboru filmová studia  doc. PhDr. Ivan Klimeš 
� 11. 11.  hodina odpadá – náhrada za čas exkurze - 
� 18. 11. historie a definice oboru vizuální studia  PhDr. Petra Hanáková Ph. D. 
� 25. 11.  hodina se spojuje s Film. proseminářem (exkurze do knihovny NFA) 
�   2. 12.  možné přístupy k filmové historii  Mgr. MgA T. Cz Dvořáková Ph. D. 
�   9. 12.  instituce filmové vědy    Mgr. MgA T. Cz Dvořáková Ph. D. 
� 16. 12.  kritika a publicistika     doc. PhDr. Stanislava Přádná 
�   6. 1.  možné přístupy k filmové analýze   doc. PhDr. Stanislava Přádná 

(práce s herci) 
 
Docházka a bodové hodnocení 

� Účast na 1 přednášce (tj. podpis do prezenčního archu) = automaticky 50 bodů. 
� Splnění úkolu daného pedagogem do 1 týdne od zadání (např. referát z četby, seminární úkol 

apod.) = 0-50 bodů (podle hodnocení pedagoga). 
 
Hodnocení: 
900 – 1000 bodů  výborně 
800 –   899 bodů  velmi dobře 
700 –   799 bodů  dobře 
     0 –   699 bodů neprospěl 
 
Zrušení výuky: 
V případě, že je nutné z vážných organizačních či zdravotních důvodů zrušit výuku v daném týdnu, 
navrhne konkrétní vyučující způsob náhrady výuky či alternativní možnosti bodování. 
 



 
 
 

 
Příloha: Organiza ční informace k sokolovskému seminá ři 
 
Filmový program je následující: 
 
PÁTEK 
17:00 Farářův konec             
19:00 Slavnostní zahájení 11. ročníku semináře Film Sokolov 2011  
20:30 JCVD             
22:45 Trash Humpers 
 
SOBOTA 
11:00 V prachu hvězd 
14:30 Dlaně 
19:30 Zapadákov 
 
 
Studenti budou moci být ubytováni stejně jako loni v tělocvičně, které je od kina Alfa vzdálena pár 
minut a poplatek za noc zde bude žádný či velmi velmi nízký. 
 
Do konce září budou skrze hromadné e-maily posílané Kateřinou Svatoňovou rozeslány ještě oficiální 
pozvání s kompletním doprovodným programem a praktickými informacemi jako je cesta a ubytování. 
 
!!!Studenti, kte ří by se ze závažných d ůvodů nemohli Sokolovského seminá ře zúčastnit, jsou 
povinni ješt ě před jeho konáním kontaktovat Dr. Čeňka!!!  
 



Podrobnější informace k účasti studentů na Sokolovském semináři 
 
Program semináře naleznete na http://filmsokolov.cz/ 
 
Ubytování pro studenty zdarma v tělocvičně nebo si je co nejdříve dohodněte v ubytovně přes Kamilu 
Dohnalovou, e-mail: kamila.dohnalova@email.cz 
 
Suma bodů za účast a splněné úkoly je max. 200 bodů. 
 
KDO SE NEBUDE MOCI ZÚČASTNIT, MUSÍ SVOU NEÚČAST CO NEJDŘÍVE NAHLÁSIT PHDR. DAVIDU 
ČEŇKOVI!!!! V opačném případě riskuje 0 bodů za 2 hodiny výuky. 
 
 
 


