


PRAKTICKÝ KURZ: JAK VYTVOŘIT AUDIOVIZUÁLNÍ DÍLO

Praktický kurz, který chystáme otevřít od října 2022 do května 2023.  
Kurz vás provede všemi fázemi vzniku AV díla – od námětu po výsledný 
film. Předávat své znalosti vám budou zkušení filmaři z praxe. Výstupní 
prací bude krátký film do pěti minut, který budete moci prezentovat 
na několika filmových soutěžích a přehlídkách, které pořádáme či 
spolupořádáme – Cinema open, České vize, Rychnovská osmička, 
Náchodská prima sezóna, Studoko.

Kurz je určen především studentům SŠ, SOŠ i odborných učilišť, 
mladým lidem ve věku 15–26 let, kteří mají zájem a hledají rozšířenější 
nabídku filmového vzdělávání s profesionálními tvůrci. Kurz je vhodný pro 
začátečníky i mírně pokročilé. 

Kurz bude probíhat v průběhu školního roku 2022/2023. Jednotlivé 
semináře se budou konat pravidelně – 2× měsíčně v úterý od 17–20 h 
(předpokládaný termín pro zahájení kurzu je 11. 10.).

Rozvržení kurzu

7 témat / každému tématu se budou věnovat 2 semináře v měsíci, 
seminář bude trvat 3 h s přestávkou
říjen–duben praktické semináře
květen – finální prezentace výstupů a rozbor filmů
Součástí kurzů je domácí příprava a vyhotovení zadaných úkolů
Možnost individuálních konzultací s lektory

Na počátku si účastníci zvolí téma finálního AV díla, které se budou 
v rámci workshopů postupně tvořit. Po seminářích teorie následují 
praktické workshopy, kde účastníci kurzu tvoří vlastní AV dílo (námět, 
scénář, realizace, postprodukce), které se bude společně rozebírat. 
Účastníci kurzu mohou využít individuální konzultace rozpracovaného 
dílas lektorem. Při seminářích budou lektoři využívat ukázky filmů i vlastní 
zkušenosti z praxe. Samozřejmostí je domácí práce a příprava účastníků 
kurzů. Téma finálního AV díla se určí podle účastníků skupiny (věk, 
zaměření, očekávání, cíl finálního AV díla atd.). Výstupem bude krátký 
film (maximálně 5 minut), například dokument o členovi rodiny, videoklip 
(možnost využití pixilace, klíčování), hraná pohádka (využití krátkého 
smysluplného děje), zfilmovaný vtip, popřípadě něco na přání skupiny.

1. Různé druhy AV děl a jejich specifika / MgA. Tereza Štěpánková
Specifika jednotlivých profesí v jednotlivých druzích AV děl – kamera 
v dokumentu, dramaturgie příběhu, střih videoklipu, natáčení v ateliéru, 
klíčování…

2. Námět
 Výběr tématu, dramatický oblouk – stavba dramatu

3. Literární scénář
Stavba filmového scénáře, konzultace v rámci skupiny, dramaturgie

4. Filmová řeč a technický scénář / MgA. Tereza Štěpánková
Převedení literární podoby scénáře do technického scénáře, filmová 
řeč – druhy záběrů, pravidla osy, pohyby kamery, práce se světlem, 
práce se zvukem

5. Příprava natáčení / MgA. Tereza Štěpánková
Produkce, výběr herců, výběr lokací, technika, natáčení plán

6. Realizace, natáčení / Jaromír Kalina
Práce režiséra, vedení herce, kompozice obrazu, práce kameramana, 
práce zvukaře

7. Střih a postprodukce / Ondřej Martinec
Střih a postprodukce, barevné korekce

8. Finalizace díla / všichni lektoři
Finalizace díla, prezentace výstupů a jejich rozbor

POPIS JEDNOTLIVÝCH TÉMAT SEMINÁŘŮ



LEKTOŘI 

MgA. Tereza Štěpánková / technický scénář a režie
Režisérka a scenáristka, vystudovala Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně – 
obor filmová režie a scenáristika. Od roku 2020 spolupracuje s Centrem, 
coby porotkyně filmových přehlídek. Od roku 2021 je zde zaměstnaná na 
pozici Lektorka pro Audiovizuální vzdělávání. Za svůj absolventským film – 
dokument Cesta domů z poválečného období, získala několik ocenění. 

Zkušenosti z praxe: 
Draci v hrnci – režie dětského pořadu o vaření v České televizi 
Trofej – asistentka režie celovečerního filmu České televize
Hlas Československa – práce redaktorky pro reality show
Režie hraných filmů, dokumentů, propagačních a instruktážních filmů 
a několika finálových večerů
Práce redaktorky pro zpravodajství a reality show 

Jaromír Kalina / kameraman

Kameraman a steadicam operátor s celoživotními zkušenostmi 
s natáčením v českých i zahraničních produkcích. Prošel od natáčení 
pro Českou televizi k velkým českým i zahraničním produkcím. 
Se steadicamem natáčel filmy, akční trháky, sportovní přenosy 
a mnoho dalšího. 

Podílel se na filmech: 
Kletba bratří Grimmů, Z pekla štěstí, Český sen, 8 hlav šílenství, 
trilogie Zahradictví, Důvěrný nepřítel, Sněží,  Korunní princ, Maharal 
tajemství talismanu, LOVEní, Hlas pro římského krále, Strážce duší aj.

Ondřej Martinec / střih a postprodukce
Kameraman a střihač, který spolupracuje s Českou televizí a několika 
komerčními videoprodukcemi. Specializuje se na color grading.

Podílí se na color gradingu dokumentárních filmů: 
National geographic, Discovery channel, Netflix, ZDF, American hero 
channel atd.

Různé druhy AV děl a jejich specifika 
Filmová řeč a technický scénář 
Příprava natáčení 
Finalizace díla

Realizace, natáčení 
Finalizace díla

Střih a postprodukce
Finalizace díla 



Objevte s námi 
kulturní svět a probuďte 
své kreativní smysly.


