
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmové žánry 

Beseda o filmových žánrech s Cyrilem Podolským 
Průběh besedy: 
 
1. Přednáška: 
základní pojmy (tvorba příběhu od 
Aristotela přes Freyttaga až k filmu 
(Lumiérové) - kniha – divadlo – film:  
co je spojuje a co dělí, druhy vyprávění, 
filmové žánry a k čemu slouží - němý  
X zvukový film: způsoby vyjadřování - 
hudba ve filmu   
 
2. Žánrové filmové ukázky:   
• Komedie: svižný dialog X němý gag  
• Horror: hrůza viditelná X neviditelná  
• Drama: hrdina mění své okolí X okolí 

mění hrdinu  
• Pohádkové prvky v reálném světě: 

pohádková postava, text namísto 
výpravných triků  

• Červená knihovna: předvídatelná 
pravidla, která fungují   

 
3. Stavba filmového příběhu:  
filmová liter. příprava (námět, scénář), 
pravidla film. vyprávění, rozbor  ukázky 
 
4. Volná diskuse 
 

 

Cíl besedy: 
 
seznámit zajímavou formou žáky s druhy 
filmových žánrů, se způsoby a stavbou 
filmového vyprávění. Besedu lze využít k 
doplnění průřezového tématu mediální 
výchova (výtvarná a hudební výchova, 
český jazyk, informatika).  
 
Beseda je vhodná pro žáky II. stupně ZŠ,  
pro víceletá gymnázia a střední školy. 
 
Délka besedy: 90 - 100 minut  

Požadavky na technické vybavení: 
dataprojektor nebo interaktivní tabule, 
vhodné ozvučení, to vše připojitelné 
k notebooku prostřednictvím školního 
VGA kabelu, vhodná místnost, kterou lze 
zcela nebo částečně zatemnit   

Cena:  35 Kč za žáka. Je možné objednat 
i více skupin po sobě, ideálně ve stejné 
místnosti, ne však více než tři besedy 
po sobě. Optimální počet žáků na jednu 
besedu je 40 - 50, při menším počtu žáků 
je paušální cena pro školu 3 000 Kč.  

 

V případě zájmu o besedu nás prosím 

kontaktujte 

e-mailem: 

nina.kuhnova@muzeumbv.cz 

 

nebo na tel. čísle: 730 840 457 

Mgr. Nina Kuhnová 

Cyril PODOLSKÝ 

je autorem tvořícím 
převážně pro děti 
(večerníček Krysáci, kniha 
s CD Strašidelný herbář, 
seriál a kniha Čarovná 
rolnička, animace v seriálu 
Pat a Mat, Králíci 
z Klobouku aj. Věnuje se 
rovněž i tvorbě pro 
dospělé (např. videoklipy 
pánů Hapky a Horáčka). Je 
držitelem TV ceny Elsa 
2008 za námět a režii 
seriálu Krysáci, byl 
nominován na TV cenu 
Elsa 2010 a cenu Týtý za 
seriál Krysáci 2. série. 
V současné době pracuje 
na přípravě loutkového 
muzikálu s názvem Filipe!, 
připravuje se i nový 
večerníček Šiflíci a těšit se 
můžete i na krátký 
loutkový film Škaredy. 
V čase mimo natáčení se 
snaží jezdit za dětmi do 
škol a zajímavou formou 
jim představuje svět filmu. 
 

Více informací  

včetně ukázek z díla  
naleznete na internetu 
www.atelier-podolsky.eu   

 


