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Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno  

PROFIL ABSOLVENTA 

Obor vzdělání: 82-41-M/03 

Scénická a výstavní tvorba 
Název ŠVP: Nová média 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma 

Platnost: od 1. 9. 2010 

 

Uplatnění absolventa 

 

Absolvent ŠVP Nová média oboru Scénická a výstavní tvorba je vybaven výtvarnými i 

praktickými dovednostmi pro uplatnění v praxi. Je připraven uplatnit se v oblasti mediální 

komunikace, vizuální prezentace, webdesignu až po přípravu široké škály tiskovin. Je 

schopný navrhnout a zpracovat plošné i prostorové projekty. Hledá inovativní přístupy v 

použití netradičních technologií, experimentuje a kombinuje nová média s tradičními postupy. 

Prezentuje svá díla prostřednictvím vlastních výstav a projektů. 

Absolvent se uplatňuje v již existujících provozech v oblasti grafického designu, motion 

designu, reklamních služeb, výstavního a scénického designu, jako osoba samostatně 

výdělečně činná nebo v oblasti volného umění. Absolvent se zapojuje do sériových zakázek či 

dokáže samostatně řešit individuální zakázky klientů, ať už jako součást stálého pracovního 

kolektivu či jako samostatná osoba. Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní 

zkoušky je absolvent připraven i ke studiu na vysokých školách se zaměřením na volné i užité 

umění. 

 

 

 

Výsledky vzdělávání 
 

Absolvent je vzděláván tak, aby: 

• získal vědomosti a dovednosti, které mu umožní uplatnit se na trhu práce a které mu usnadní 

rozhodování o další vzdělávací cestě  

• porozuměl významu vzdělání pro svoji úspěšnou kariéru a chápal nutnost celoživotního 

vzdělávání a učení; 

• si osvojil dovednosti potřebné pro další studium zejména na vysokých školách se zaměřením 

na volné i užité umění tj. metody vlastního učení a práci s informačními a komunikačními 

technologiemi; 

• byl schopen pohotově se rozhodovat a pracovat samostatně i v týmu; 

• byl schopen se orientovat na poli současného umění a vizuality; 

• se zasazoval o udržitelnost života na Zemi a o udržitelný rozvoj jako integraci 

environmentálních, ekonomických, technologických a sociálních přístupů k problematice 

ochrany životního prostředí. 

 

V profilující oblasti odborného vzdělání absolvent: 

• používá správnou odbornou terminologii; 

• využívá znalosti o historickém vývoji a současných trendech výtvarné kultury; 
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• chápe postupy řešení z oblasti designu i volného umění a dokáže je aplikovat ve své 

činnosti; 

• umí hledat a využívat inspirační zdroje, ovládá využívání variačního principu a metody 

praktikovaných řešení; 

• dokáže využívat výtvarné a výrazové možnosti materiálů a realizačních technologických 

postupů; 

• uplatňuje při tvorbě výtvarného návrhu technická, výrobní a ekonomická hlediska jeho 

realizace; 

• dokáže samostatně analyzovat zadaný úkol; 

• ovládá základní ekonomické činnosti ve vztahu k předpokládanému profesnímu uplatnění. 

 

Absolvent je veden k tomu, aby: 

• získal vlastní výtvarný názor; 

• uměl prosazovat netradiční myšlenky a metody práce a obhájit zvolené řešení; 

• uměl vhodně prezentovat svou práci v závislosti na konkrétní situaci (jednání se 

zákazníkem, výběrové řízení, výstava, apod.); 

• aktivně využíval všech dostupných zdrojů pro získání informací o nových trendech v oblasti 

umění a designu; 

• měl komplexní přehled o prostředcích používaných v oboru, uměl posuzovat jejich 

vlastnosti a rozhodovat o jejich volbě z hlediska jejich výrazových možností a výsledného 

vyznění realizovaného produktu; 

• ovládal tradiční a nové technické postupy, dokázal zvolit a obhájit nejvhodnější postup 

realizace výtvarného návrhu, průběžně hodnotil kvalitu výsledků dílčích pracovních operací; 

• usiloval o dokonalé provedení práce v souladu s výtvarným záměrem a vysokými nároky na 

úroveň řemeslného zpracování finálního produktu; 

• sledoval vývoj nových technologií, technického zařízení apod. a zaváděl je do praxe. 

 

V oblasti obecných vědomostí, dovedností a postojů se absolvent vyznačuje: 
• spolehlivou znalostí českého jazyka a schopností jeho kultivovaného užívání ve všech 

komunikačních situacích, včetně vyjadřování o odborné problematice; 

• znalostí světového jazyka na úrovni běžné komunikace a dovedností číst s porozuměním 

a s pomocí slovníků jednoduché odborné nebo populárně odborné texty; 

• osvojením poznatků z matematiky a přírodních věd a principů vědeckého myšlení; 

• schopností aktivně využívat prostředky informačních a komunikačních technologií pro 

osobní, studijní i pracovní úkoly; 

• schopností orientovat se na trhu práce a vhodně komunikovat s potenciálními 

zaměstnavateli; 

• pochopením principů fungování demokratické společnosti; 

• schopností aplikovat zásady péče o zdraví a správné životosprávy v osobním životě, aktivně 

usilovat o zdokonalení své tělesné zdatnosti. 

 

Absolvent je veden k tomu, aby: 

• jednal odpovědně, samostatně a aktivně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro zájem veřejný; 

• dbal na dodržování zákonů a pravidel chování; 

• ctil život jako nejvyšší hodnotu; 

• vystupoval proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci; 

• aktivně se zajímal o společenské a kulturní dění u nás i ve světě i o veřejné záležitosti 

lokálního charakteru; 

• byl hrdý na tradice a hodnoty svého národa, chápal a znal jeho minulost i současnost 

v evropském i světovém kontextu; 
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• uměl myslet kriticky – dokázal posoudit věrohodnost informací, nenechával se manipulovat, 

tvořil si vlastní úsudek a byl schopen diskuse; 

• dbal o dobré jméno firmy a usiloval o dosažení nejvyšší kvality své práce, výrobků a služeb. 

 

Způsob ukončení vzdělání 

 
Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání 

s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. 

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze 3 zkoušek, a to zkoušky z českého jazyka a 

literatury, zkoušky z cizího jazyka a z volitelné zkoušky. 

Volitelnou zkoušku koná žák z matematiky, občanského a společenskovědního základu nebo 

informačně technologického základu podle své volby. 

Zkouška z českého jazyka a zkouška z cizího jazyka se skládá z písemné části a ústní části. 

Volitelná zkouška se koná písemně. 

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných zkoušek, a to z vypracování 

odborné maturitní práce a její obhajobou před zkušební maturitní komisí, zkoušky z dějin 

výtvarné kultury a zkoušky z technologie. 
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Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

Obor vzdělání: 82-41-M/03 

Scénická a výstavní tvorba 
Název ŠVP: Nová média 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma 

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Platnost: od 1. 9. 2010 

 

Nezbytné podmínky pro přijetí ke vzdělávání 
 

ŠVP Nová média oboru Scénická a výstavní tvorba je určen pro žáky a další uchazeče, kteří 

splnili povinnou školní docházku a podmínky přijímacího řízení. Přijímací řízení se skládá z 

těchto částí: 

• talentová zkouška – praktické výtvarné úkoly, hodnocení domácích prací 

• pokračování přijímacího řízení – písemný test studijních předpokladů, pohovor, hodnocení 

prospěchu. 

Škola nabízí možnost studia i žákům se specifickými vývojovými poruchami učení lehčího 

stupně (dyslexie, dysgrafie, apod.). V těchto případech je nezbytné doložit potvrzení 

školského poradenského zařízení. 

 

 

Zdravotní způsobilost 
 

Pro tento obor vzdělání se nevyžaduje lékařské potvrzení o způsobilosti. 

 

 

Pojetí a cíle ŠVP 
 

Záměrem vzdělání v oboru Scénická a výstavní tvorba je připravit žáky na úspěšný, 

smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa. 

Vzdělání směřuje k tomu, aby si žáci vytvořili, případně posílili občanské, klíčové a odborné 

kompetence. 

 

Občanské kompetence 

Občanské kompetence vyjadřují kvality občana demokratické společnosti. Jsou posilovány 

především v oblasti společenskovědního vzdělávání, jejich utváření však významně 

napomáhá působení třídního učitele, výchovného poradce, poradce pro sociální a patologické 

jevy a také demokratické klima školy otevřené rodičům žáků, odborné praxi i širší občanské 

komunitě v místě bydliště. 

 

Klíčové kompetence 
Vedle vědomostí a dovedností zahrnuje komplex klíčových, tedy obecně použitelných 

a přenosných kompetencí také postoje, návyky a způsoby jednání. Osvojují se při výuce 

různého obsahu učiva po celou dobu vzdělávání a prolínají v různé míře do všech předmětů – 

odborných i všeobecných. Jejich rozvíjení je záležitostí celého pedagogického kolektivu. 
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Přispívají: 

• ke zvýšení schopnosti absolventa přijímat nové podněty a adaptovat se na změny v oboru, na 

měnící se pracovní podmínky i změny v občanské společnosti, 

• k dalšímu – celoživotnímu vzdělávání, a tím k dlouhodobému uplatnění na trhu práce. 

Vzhledem ke specifičnosti oboru Scénická a výstavní tvorba a uplatnění absolventa v praxi či 

při studiu na vysoké škole je třeba posilovat tyto kompetence: 

• komunikativní – schopnost absolventa vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a 

komunikační 

situaci v projevech mluvených i psaných, odborně i všeobecně zaměřených, aktivně 

a kultivovaně diskutovat, vhodně při tom reagovat na partnera, číst s porozuměním, 

zpracovávat a využívat získané informace v jednoduchých textech i různých odborných 

publikacích; 

• personální a sociální – usilovat o svůj další rozvoj, stanovit si reálné cíle, využívat 

zprostředkovaných zkušeností při učení, spolupracovat, podílet se na týmové práci na 

různých úrovních, nést zodpovědnost za dané úkoly; 

• řešit problémy - rozeznat problém, navrhnout a zvažovat cesty k řešení, vyhodnotit a ověřit 

správnost, zvolit vhodné prostředky a způsoby řešení, využívat již nabytých zkušeností 

a vědomostí; 

• kompetence k práci s informacemi a využívání prostředků informačních a komunikačních 

technologií – při vyhledávání a zpracovávání informací zvolit vhodné zdroje i postupy, tzn. 

umět vybrat, kriticky zhodnotit a interpretovat je, používat počítač a jeho periferie, pracovat 

se soubory, textovým editorem, programy pro vizualizaci dané zakázky a databází (s běžným 

základním a aplikačním vybavením), komunikovat elektronickou poštou, informace získávat 

pomocí internetu; 

• kompetence estetické – volit adekvátní umělecko-technické postupy a aplikovat je při řešení 

praktických i obecných úloh, odhadovat výsledky a ověřovat jejich správnost, na základě 

dílčích návrhů sestavit celé řešení praktického úkolu, vytvářet esteticky vyvážené celky, 

vzdělávat se a seznamovat s moderními uměleckými trendy současnosti i čerpat z historie 

umění; 

• k pracovnímu uplatnění – orientovat se na trhu práce a zajistit si zakázky. 

 

Odborné kompetence 
Odborné kompetence se odvíjejí od kvalifikačních požadavků na výkon povolání a vyjadřují 

způsobilost absolventa k pracovní činnosti. Tvoří je soubor odborných vědomostí a 

dovedností, postojů a hodnot požadovaných u absolventa ŠVP Scénická a výstavní tvorba. 

Tyto kompetence jsou posilovány především v teoretické i praktické výuce odborných 

předmětů a v průběhu odborné praxe. 

Vzhledem ke specifičnosti oboru Scénická a výstavní tvorba a uplatnění absolventa v praxi či 

při studiu na vysoké škole je třeba posilovat tyto kompetence: 

• aplikovat znalosti z navrhování a dalších odborných předmětů při realizaci zakázek; 

• znát a respektovat technologické procesy v polygrafickém procesu; 

• řídit a vykonávat obchodně podnikatelské aktivity v oblasti navrhování a výroby tiskovin; 

• usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb; 

• jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje; 

• dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu. 
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Metody a formy výuky 
 

Vzdělávací formy pro obor Scénická a výstavní tvorba zahrnují frontální, individuální, 

skupinové, týmové a projektové vyučování. Mezi stěžejní metody školní výuky využívané v 

rámci teoretického a praktického vyučování na škole patří podle pramene poznání metody 

slovní, názorné a praktické a dle samotné struktury vyučovacího procesu metody motivační, 

fixační a diagnostické. Využíváme také metody autodidaktické, tzn. učíme žáky technikám 

samostatného učení a práce. K tomuto účelu je na naší škole zřízeno speciální středisko 

informací, které zahrnuje knihovnu beletrie a odbornou knihovnu. Připojení k internetu se 

běžně využívá při výuce a je dostupné stále. Ve výuce všeobecně vzdělávacích předmětů 

kladou vyučující důraz také na řízené rozhovory, diskuse a besedy s žáky. Praktické části 

odborného vzdělávání se soustředí na metody činnostního vyučování, ve kterém žáci také 

získávají poznatky na základě vlastního samostatného pozorování a vzdělávání. V oblasti 

projektového vyučování se uplatňují zejména problémové metody, situační neboli případové 

metody, inscenační a brainstormingové metody. Důležité je optimální zapojení a využití všech 

žáků včetně těch se specifickými vývojovými poruchami učení (SVPU). s těmito 

žáky se na škole pracuje v souladu s platnými metodickými předpisy. 

Cílem těchto metod je zaujmout žáky, podnítit jejich aktivitu a angažovanost, vzájemnou 

spolupráci, usnadnit procesy učení, poskytnout prostor pro individuální tvořivost, rozvíjet u 

žáků jejich samostatnost a vlastní zodpovědnost, komunikativní, personální a interpersonální 

kompetence, které jim usnadní rozhodování v pracovně lidských problémech. Projektová 

výuka dále umožní našim žákům induktivními, deduktivními a analogickými postupy hledat 

fakta, odhalovat vztahy mezi poznatky různých vyučovacích předmětů a získávat nové 

poznatky v rámci průřezových témat. 

 

 

 

 

Charakteristika obsahových složek 
 

Jazykové vzdělávání 
Jazykové vzdělávání je zaměřeno především na rozvoj komunikativních dovedností žáků, učí 

je kultivovaně se vyjadřovat ústně i písemně v českém jazyce, efektivně pracovat s textem 

jako zdrojem informací (rozvíjí čtenářskou gramotnost) a literaturou jako formativním 

prostředkem pro další uměleckou činnost. Cílem vzdělávání v cizím jazyce je umožnit žákům 

řešit běžné každodenní životní situace v cizojazyčném prostředí. Dává jim také možnost 

komunikovat v cizím jazyce i v odborné oblasti v rámci jejich zaměření. Dobrá znalost cizího 

jazyka umožňuje absolventům studium na vysokých školách v České republice i v zahraničí a 

zároveň napomáhá k lepšímu uplatnění na trhu práce. 

Vzdělávání se realizuje především v předmětech český jazyk a literatura, anglický jazyk, 

v případě zájmu i německý jazyk. 

 

Společenskovědní a ekonomické vzdělávání 
Tato oblast je zaměřena na kladné ovlivňování hodnotové orientace žáků a usiluje o to, aby 

byli žáci připraveni na aktivní občanský život i na řešení různých životních situací v osobním 

životě. Obsahem je učivo vycházející z těchto disciplin: historie, politologie, sociologie, 

filozofie, právo, ekonomie a etika. Vzdělávání se realizuje především v předmětech občanský 

základ, dějiny výtvarné kultury a ekonomika. 

 



 - 10 - 

Přírodovědné vzdělávání 
Přírodovědné vzdělávání vede k osvojení důležitých pojmů, veličin a zákonitostí z přírodních 

věd. Tyto znalosti jsou nutné k pochopení dějů, které probíhají v živé i neživé přírodě, a žáci 

si na jejich základě formují kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí. 

Cílem přírodovědného vzdělávání je naučit žáky využívat poznatky přírodních věd 

v profesním i každodenním životě tak, aby vnímali okolní svět, kladli si otázky, které se jich 

aktuálně týkají, a hledali na ně na důkazech založené odpovědi, na jejichž základě si vytvoří 

svůj vlastní názor. Přírodovědné vzdělávání zahrnuje učivo z předmětů fyzika, chemie a 

ekologie. 

 

Matematické vzdělávání 
Cílem matematického vzdělávání je podpora všeobecného i odborného vzdělávání, které žáci 

využijí v různých životních situacích (v osobním životě, v dalším vzdělávání, v zaměstnání, 

ve volném čase). Vzdělávání povede ke zvýšenému zájmu o matematiku a její aplikace tak, 

aby žáci uměli používat získané vědomosti a dovednosti při řešení běžných situací a k tomuto 

řešení využívat odbornou literaturu, počítač, internet. 

Cíle vzdělávání jsou směřovány do předmětu matematika, získané poznatky a jejich aplikace 

žáci využijí i v dalších předmětech (chemie, fyzika, technické kreslení). 

 

Vzdělávání pro zdraví 
Vzdělávání pro zdraví je zaměřeno na podporu fyzického a psychického zdraví žáků, na 

vytváření pozitivního vztahu k vlastnímu zdraví a na rozvoj fyzické zdatnosti a volních 

vlastností žáků. Cílem je vybavit žáky znalostmi a dovednostmi potřebnými pro vlastní 

tělesný rozvoj, učit je vyrovnávat jednostrannou pracovní zátěž a nedostatek pohybu. Důraz 

se klade na to, aby žáci získali kladný vztah k pohybovým a sportovním aktivitám a aby 

chápali jejich význam pro zdraví. Tato oblast se realizuje v předmětu tělesná výchova, formou 

sportovních kurzů a dalších sportovních aktivit organizovaných školou. 

Vzdělávání pro zdraví zahrnuje také učivo týkající se péče o zdraví. Žáci se učí rozumět tomu, 

jak na jejich zdraví působí výživa, životospráva, stres a další faktory prostředí. Důraz se klade 

na výchovu proti závislostem, zejména na alkoholu, tabákových výrobcích, drogách, proti 

médii vnucovanému ideálu tělesné krásy a na výchovu k odpovědnému přístupu k sexu. Tato 

oblast se realizuje v předmětech ekologie a občanský základ. 

 

Scénická a výstavní tvorba a ostatní odborné obsahové okruhy 
Obsahový okruh scénická a výstavní tvorba v návaznosti na učivo uměleckohistorické a 

výtvarné přípravy, společně s učivem konstrukční a technologické přípravy poskytuje znalosti 

o současných trendech v oblasti scénické a výstavní tvorby. Učí žáky správnému přístupu k 

řešení v oblasti nových médií a následné aplikaci ve vlastní tvorbě. Vede je k získání 

vlastního výtvarného názoru, učí je vyhledávat a využívat inspirační zdroje a aplikovat 

metody řešení problémů. Učí žáky využívat výtvarné a výrazové možnosti materiálů a 

realizačních technologických postupů. 

Během studia získávají základní vědomosti a dovednosti pro tvorbu vlastních výtvarných 

návrhů, při respektování technologických, výrobních a ekonomických hledisek realizace. Žáci 

jsou vedeni k samostatnosti při analýze zadaných úkolů, k hledání netradičních postupů při 

řešení problémů a ke schopnosti obhájit zvolené řešení. Pracují s technickou dokumentací, 

jsou vedeni k tomu, aby usilovali o dokonalé provedení práce v souladu s výtvarným 

záměrem a vysokými nároky na úroveň zpracování výsledného produktu. Učí se pracovat v 

souladu s bezpečnostními předpisy z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Učivo 

rozvíjí u žáků přehled o vývoji technologií, materiálů a postupů a dále je motivuje k využívání 
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všech dostupných zdrojů pro získávání informací o nových trendech v oblasti scénické a 

výstavní tvorby. 

 

Začlenění průřezových témat 

 
Průřezové téma představuje významnou oblast vzdělávání, která prostupuje celým 

vzdělávacím programem a ve které se odráží i celkové klima školy. V ŠVP Scénická a 

výstavní tvorba jsou zařazena čtyři průřezová témata: 

  

Občan v demokratické společnosti 
Výchova k demokratickému občanství prostupuje celým ŠVP i děním ve škole, protože jejím 

základním cílem je pozitivně působit na postoje a hodnotovou orientaci mládeže. 

Předpokladem úspěšnosti je jednotné působení všech pracovníků školy na žáky, protože 

každý pracovník školy se svým osobním postojem či reakcí na konkrétní problémy a situace 

podílí na výsledku procesu a spoluvytváří celkové klima školy. 

Za priority při naplňování průřezového tématu Občan v demokratické společnosti 

považujeme: 

• informovanost a kritické myšlení, 

• aktivní toleranci, 

• slušnost, zdvořilost, 

• sledování nejen osobních, ale i veřejných zájmů – účast na životě společnosti, 

• ochranu hodnot. 

Jsou zařazeny do vhodných tematických celků všech předmětů ve všech ročnících včetně 

praxe, budou součástí jednání v rámci třídnických hodin i studentské rady, dále součástí akcí 

organizovaných metodikem prevence sociálně-patologických jevů, výchovným poradcem i 

akcí mimo školu. Stanovená témata vzdělávání pro výchovu k občanství, což jsou 

 

• osobnostní a sociální výchova, jednání, komunikace, 

• společnost, její struktura, kultura, náboženství, 

• historický vývoj společnosti ( především 19. a 20. stol.), 

• stát, politika, politický systém, současný svět, 

• morální výchova, praktická etika, 

• právní výchova 

 

Budou je realizovat především předměty občanský základ, dějiny výtvarné kultury, 

ekonomika, český jazyk a literatura a cizí jazyky. 

Nový prvek vzdělávání – mediální výchova (výchova k orientaci v masových médiích a 

kritickému přístupu) bude realizován jako součást vyučování českého jazyka a literatury, 

občanského základu a anglického jazyka. 

Pro realizaci úkolů vyplývajících z tématu využijeme všech vhodných, především 

aktivizujících metod a forem, např. diskuse, řízený rozhovor na aktuální témata a řešení 

modelových situací, písemné slohové práce (etické a morální okruhy, prosperita, hodnotová 

orientace), plánované exkurze (např. odborné exkurze v tuzemsku i zahraničí), besedy a 

setkání (se zástupci státní správy a samosprávy, vysokých škol a podniků), účast žáků na 

výstavách a kulturních akcích (výtvarné expozice, plenéry). k posílení hodnotového žebříčku 

přispívá nabídka představení v brněnských divadlech i nabídka filmových cyklů pro 

středoškoláky. Vyhodnocení výsledků odborné praxe zohlední např. i samostatnost, 

iniciativnost, schopnost řešit problémy. Při dnech otevřených dveří prezentují žáci školu, jsou 

aktivní, učí se jednat s dospělými. Tyto akce přispívají i k rozvoji klíčových kompetencí. 
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K podpoře výchovy k demokracii a demokratickému občanství využijeme v 1. a 2. ročnících 

projektové vyučování. 

 

Člověk a svět práce 

Základním cílem průřezového tématu Člověk a svět práce je příprava takového absolventa, 

který má nejen určitý odborný profil, ale který se díky němu dokáže úspěšně prosadit na trhu 

práce i v životě. 

Žáky vedeme k zodpovědnosti za vlastní život, motivujeme je k aktivnímu pracovnímu životu 

s důrazem na význam vzdělání. Orientujeme je ve světě práce jako celku a seznamujeme je 

s alternativami možnosti uplatnění po absolvování studovaného oboru. Přínosem jsou i 

kontakty se zaměstnavateli z praxe, jako například majiteli, ekonomy nebo poradci firem. 

Žáky učíme vyhledávat informace o vzdělávání, nabídce a profesních příležitostech, písemně i 

verbálně formulovat svá očekávání a své priority. 

Učivo průřezového tématu Člověk a svět práce je začleněno v těchto předmětech: ekonomika, 

občanský základ, český jazyk a literatura, ekologie, navrhování, praktická cvičení. Nedílnou 

součástí je i spolupráce žáků, učitelů a výchovného poradce. Ten zejména pomáhá vyhodnotit 

získané informace a na jejich základě se odpovědně rozhodnout. Pro tuto oblast vzdělávání 

mají významnou roli projektové úkoly, které žáci řeší v pracovních týmech. Odborná praxe 

žáků v reálných podmínkách, realizace zakázek ve škole, exkurze v zaměstnavatelských 

organizacích, které jsou typické pro příslušnou oblast uplatnění absolventů, kariérové 

poradenství výchovného poradce a spolupráce s Úřadem práce pomohou při vstupu na trh 

práce a při uplatnění pracovních práv. 

 

Člověk a životní prostředí 
Průřezové téma Člověk a životní prostředí přispívá k tomu, aby naši absolventi uměli 

poznávat svět a lépe mu rozuměli (rozuměli přírodním zákonům, přírodním jevům a 

procesům, uvědomovali si odpovědnost člověka za uchování přírodního prostředí, orientovali 

se v globálních problémech lidstva, chápali zásady trvale udržitelného rozvoje a aktivně 

přispívali k jejich uplatňování, kladli si otázky týkající se existence a života člověka a 

organismů žijících na naší planetě, diskutovali o nich a zaujímali k nim vlastní postoj, 

hodnotili sociální chování, své i druhých lidí, osvojovali si technologické metody a pracovní 

postupy šetrné k životnímu prostředí), zapojovali se do ochrany a zlepšování životního 

prostředí, uměli pracovat s informacemi, jednali hospodárně a dbali na bezpečnost práce a 

ochranu zdraví při práci. 

Téma Člověk a životní prostředí integruje poznatky a dovednosti začleněné v různých 

předmětech. Jedná se především o předměty ekologie, chemie, občanský základ, výtvarná 

příprava, navrhování a technologie. Mimo to se o environmentálních problémech diskutuje i v 

ostatních předmětech v návaznosti na probírané učivo. Mezi hlavní obsahové okruhy tématu 

Člověk a životní prostředí patří základní biologické poznatky, základy obecné ekologie, 

ekologie člověka, životní prostředí člověka, ochrana přírody, prostředí a krajiny a ekologické 

aspekty pracovní činnosti. 

Environmentální výchova je rovněž aplikovaná dalšími aktivitami, jako je snaha o separaci 

odpadů a účast v různých ekologicky zaměřených výtvarných projektech. 

Cílem tématu Člověk a životní prostředí je vychovat jedince, který je schopen svou činností 

přispívat k zlepšení životního prostředí a jednat v zásadách trvale udržitelného rozvoje. 

 

Informační a komunikační technologie 
Průřezové téma Informační a komunikační technologie (IKT) ve vzdělávacím procesu 

prostupuje všemi vzdělávacími předměty, které využívají prostředků IKT pro svoji činnost. 
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Využívání nových technologií podmiňuje budoucí úspěšnou integraci žáků do společnosti a 

jejich uplatnění na trhu práce. 

Základním cílem vzdělávání je praktické a efektivní využívání prostředků IKT v běžném 

životě a ve studiu. 

Prioritami ve vzdělávacím procesu IKT jsou: 

• schopnost pracovat s počítačem, 

• schopnost používat běžné aplikace, 

• schopnost učit se používat nové i odborné aplikace, 

• komunikace emailovou poštou, 

• schopnost získávat informace na internetu, 

• schopnost pracovat s informacemi, 

• schopnost prezentování a publikování svých názorů a výsledků na internetu. 

Výše uvedené kompetence žáci získávají výukou samotného předmětu informační a 

komunikační technologie. Jednotlivé složky IKT rozvíjejí znalosti v oblasti hardwarového a 

softwarového vybavení moderních počítačů. Po absolvování tohoto předmětu jsou žáci 

schopni využívat textové editory pro písemný styk s okolním světem, vytvářet tabulky a grafy 

v tabulkových procesorech, vytvářet obrázky, pracovat s fotografiemi a videem, tvořit 

prezentace a publikovat na webových stránkách. Žáci zvládají internetovou komunikaci, 

umějí se orientovat na webových stránkách, využívají komunikační programy a ovládají práci 

s poštou. Všechny výše uvedené kompetence umožňují integrální začlenění do společnosti, 

poskytují nezbytná východiska pro práci v ostatních předmětech – zpracování dat, 

vyhodnocení výsledků, vyhledávání informací na internetu, zjišťování alternativních forem 

řešení určitých problémů. Výuka IKT orientuje žáky na samostatnou práci, rozvíjí jejich 

logické myšlení, orientuje je na práci s novými technologiemi a vytváří u nich pozitivní vztah 

k učení. Ve výuce IKT využijeme také aktivizujících metod výuky (problémová metoda, 

vypracovávání projektů, využití didaktických her). 

Schopnost využívat IKT představuje důležitou součást dnes již základních kompetencí všech 

pracovníků bez ohledu na obor činnosti, kterou daný jedinec vykonává. Z tohoto důvodu je 

výuka IKT interdisciplinární záležitostí prostupující všeobecně vzdělávacími i odbornými 

předměty.Ve všeobecně vzdělávacích předmětech výuka IKT vhodně doplňuje klasickou 

formu výuky o nadstavbovou část (vyhledávání informací o umělcích, o událostech ve světě, 

zpracovávání poznatků, využívání multimediálních výukových programů pro výuku cizích 

jazyků, komunikace s uměleckými školami apod.). V přírodovědných a odborných 

předmětech poskytuje IKT nejen nezbytné znalosti a dovednosti pro zpracovávání vizualizací 

návrhů, klauzurních a maturitních prací, ale také umožňuje získávat informace a tvořivě 

pracovat s in-formacemi z nejrozmanitějších oblastí umění a výtvarné tvorby. Na základě 

těchto poznatků jsou žáci schopni efektivně pracovat s moderní technikou, a tím jsou i lépe 

připraveni na svou profesní dráhu. 
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Organizace výuky 
 

Výuka žáků probíhá jednak v kmenových učebnách (běžné frontální vyučování), jednak 

v učebnách odborných ( učebna dějin výtvarné kultury, počítačové učebny, kmenové učebny 

– ateliéry v rámci oboru, tělocvična). Pro výuku jazyků, IKT, tělesné výchovy a v odborných 

předmětech se žáci dělí do skupin podle oborů a dalších kritérií. 

Klasická výuka je doplněna projektovou výukou, odbornou praxí a dalšími vzdělávacími 

aktivitami. 

 

Projektová výuka 
 

Projektová výuka je postavena na tvorbě žákovských projektů. Tyto projekty vychází z 

teoretických 

a praktických znalostí žáků s cílem dále je rozvíjet a umět je uplatnit při samostatné 

a kolektivní práci. Projekty jsou koncipovány tak, aby byly přínosné pro budoucí občanský 

život (učí žáky komunikovat, spolupracovat, vyjádřit své poznatky a myšlenky) a pracovní 

uplatnění žáků (žáci zejména kreativně zpracovávají odborná témata související s jejich 

oborem). Projekty rovněž prohlubují znalosti práce žáků s informačními a komunikačními 

technologiemi. Zadávané projekty vycházejí ze zadání odborných výukových úkolů, zadání 

klauzurních prací. 

 

Název projektu: 

 

Odborná exkurze 
 

Charakteristika projektu: 
Projekt zasahuje do průřezových témat „Člověk a životní prostředí“ a „Občan v demokratické 

společnosti“ Prolíná také předměty: technologie, navrhování, občanská nauka, základy 

ekologie. Rozvíjí schopnost komunikace, kompetence řešit problémové situace a nacházet 

nové přístupy k řešení problému, umožňuje společný prožitek a vzájemnou zodpovědnost. 

Základem projektu je týmová spolupráce, tvořivé řešení problému, vedení a motivace 

účastníků. Pomáhá žákům ke stmelení kolektivu, objevování přirozených rolí a svého místa 

ve skupině, posílení sebedůvěry a předcházení společensky nežádoucím jevům – zejména 

šikaně. 

 

Součástí projektu je i historicko-poznávací cíl navštíveného sektoru. 

 

 

Počet zúčastněných žáků: 
Projekt je určen pro obory: Scénická a výstavní tvorba 

Ročník: 1 a 3 

Počet zúčastněných žáku: cca 40 

 

Realizace cílů klíčových dovedností : 
── vlastní aktivity a kreativita žáků 

── využití informačních technologií a práce s informacemi 

── řešení problému a problémových situací 

── návaznost na ostatní předměty: technologie, občanská nauka, navrhování 
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Osnova činností vykonávaných v rámci projektu 
 

Průběžná osnova činností: 
── žáci utvoří pracovní tým a navrhnou trasu exkurze 

── žáci si rozdělí činnosti spojené s přípravou exkurze 

── připraví časový harmonogram 

── vyhledají kontakty a vhodné informační zdroje 

── vyberou konkrétní informace dostupné z veřejných zdrojů (otevírací doby historických 

a kulturních památek, ubytovací kapacity, dopravní možnosti, ...) 

── navrhnou časovou realizaci akce, včetně ekonomických propočtů 

── rozdělí si úkoly během realizace (kameraman, fotograf, novinář, sběratel, ...) 

── realizují akci „odborná exkurze“ 

── vypracují souhrnnou zprávu o průběhu 

── vyhodnotí získané poznatky a dovednosti 

── navrhnou vhodné formy prezentace projektu 

── zhodnotí projekt jako celek 

 

Časové a organizační zajištění projektu: 

září: stanovení rozsahu učiva, určení cílů projektu a vytvoření pracovní skupiny 

– seznámí se s výsledky předchozích ročníků 

říjen–duben: stanovení trasy exkurze, podniky, historické a kulturní památky, ubytování, 

doprava 

červen: sumarizace výsledku (foto, videa, vzorky, katalogy,...) publikování výsledku 

a hodnocení projektu. 

 

Formy práce žáků: 
── týmová práce 

── individuální zpracování dílčích úkolů 

── skupinové diskuse 

── konzultace s pedagogy 

 

Formy a metody práce užívané v projektu: 
── týmový návrh obsahu a cíle projektu 

── individuální zpracování aktivit 

── týmový způsob publikace a hodnocení projektu 

── sběr informací z veřejných zdrojů 

── neveřejné zpracování podkladů do dílčích návrhů a závěrů 

── výběr získaných poznatků ke zveřejnění 

 

Hodnocení práce žáků: 
Hodnocení práce jednotlivců v projektovém týmu probíhá kolektivně v diskusi, formou 

sebehodnocení. Sebehodnocení probíhá v rámci skupiny. 

Hodnocení je rozděleno na průběžné a konečné. Průběžné hodnocení je prováděno vyučujícím 

po každém úkolu, který je dokončen. Důraz je kladen na zpětnou vazbu. Závěrečná známka 

z projektu – je nezbytnou součástí hodnocení žáka 

 

Klasifikace : 
Bude použita slovní klasifikace. Klasifikace bude součásti běžného hodnocení. 
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Název projektu: 

 

Poznávací zájezd 
 

Vzdělávací program: 
Určen pro všechny obory v rámci předmětů Dějiny výtvarné kultury a Moderní umění 

 

Ročníky: 

2. – Praha 

3. – Itálie 

4. – Paříž, Vídeň 

 

Realizace cílů klíčových dovedností: 
── vlastní aktivity a kreativita žáků při přípravě zájezdu 

── komunikativní dovednosti v cizím jazyce (u zahraničních exkurzí) 

── využití informační technologie a práce s informacemi 

── řešení problémů a problémových akcí 

── průřezové téma: dějiny výtvarné kultury, anglický/německý jazyk 

 

Průběžná osnova činností: 
── žáci utvoří pracovní tým, diskutují obsah projektu (v návaznosti na cílová města určí 

nejvýznamnější architektonické, sochařské a malířské památky) 

── žáci si rozdělí činnosti a odpovědnosti spojené s přípravou, realizací a hodnocením 

projektu 

── uspořádají přehled vhodných informačních zdrojů 

── vyberou konkrétní informace dostupné z veřejných zdrojů (internet, otevírací doby 

galerií, 

muzeí a jednotlivých stavebních památek) 

── navrhnou časové realizace akce, včetně ekonomických propočtů 

── po realizaci exkurze vypracují souhrnnou zprávu, vyhodnotí získané poznatky a 

dovednosti, 

navrhnou vhodné formy prezentace projektu 

 

Formy a metody práce užívané v projektu 
── týmový návrh obsahu a cílů projektu 

── individuální zpracování aktivit 

── týmový uzpůsob publikace a hodnocení projektu 

── sběr informací z veřejných zdrojů, schopnost rozpoznat kvalitní zdroje 

── výběr získaných poznatků ke zveřejnění 

 

Hodnocení práce žáků v projektu 
– učitel – vedoucí projektu zhodnotí podle celkového výstupu a organizace projektu podíl 

jednotlivých účastníků projektu 
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Odborná praxe 
Pro žáky oboru scénická a výstavní tvorba organizuje škola povinnou týdenní praxi v celkové 

délce 2 týdnů (během studia). Vztahy mezi školou a organizací, v níž je praxe uskutečněna je 

zajištěna Smlouvou o spolupráci při zabezpečení provozní praxe. Smlouvu předloží škola a 

poskytuje ji organizaci k odsouhlasení a podpisu. 

O průběhu praxe si vedou žáci záznamy. Zde dokumentují průběh praxe, výčet vlastních 

činností a ostatní podstatné skutečnosti s kterými se seznámili. Na základě těchto záznamů 

žáci vypracují zprávu a odevzdají v elektronické podobě do sedmi dnů po ukončení praxe. 

Výsledky praxe jsou hodnoceny v rámci odborných předmětů. 

Praxe je rozdělena do dvou týdenních bloků, ve druhém a třetím ročníku studia. 
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Další vzdělávací aktivity 
 

Výstavy: účast na výstavách studentských prací Výstavy klauzurních a maturitních prací 

v rámci pravidelných dnů otevřených dveří na škole. 

Kariérové poradenství: úřad práce, veletrh VŠ Gaudeamus, dny otevřených dveří VŠ, 

besedy s akademickými funkcionáři a zástupci podniků. 

 

Exkurze: umělecko-historická exkurze Praha. Odborná exkurze je pravidelně pořádána pro 

1.a 3. ročník. 

Kulturní akce: pravidelné návštěvy výstav, vzdělávacích programů zaměřených na umění, 

filmová a divadelní představení probíhají v rámci výuky i mimo ni. 

Prezentační akce: žáci prezentují školu na veletrzích vzdělávání, na dnech otevřených dveří 

naší školy  

Prevence sociálních a patologických jevů: účast na besedách a přednáškách (témata 

přednášek se přizpůsobují požadavkům školy, případně samotných studentů), testy sociálního 

klimatu třídy a školy. 

Sportovní aktivity: v rámci ŠVP mají žáci možnost zúčastnit se v prvním ročníku lyžařského 

výchovně vzdělávacího zájezdu (LVVZ), škola pořádá turnaje v různých sportovních 

disciplínách, k dispozici žákům je posilovna, pingpongové  

Zahraniční poznávací zájezdy: Itálie – 3.ročník, Paříž – 4.ročník, vícedenní zájezdy za 

architekturou, uměním a kulturou 

 

Charakteristika spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP 
 

V rámci spolupráce se sociálními partnery je školní výuka obohacována o lektorskou činnost 

přizvaných odborníků. Škola oslovuje profesní odborníky z oboru grafického designu (např. 

reklamní a mediální agentury, tiskárny) s možností uspořádání samostatných přednášek pro 

studenty. Tematicky se tyto přednášky dotýkají nových trendů a technologií tisku, uplatnění 

kreativního grafika v provozu reklamní agentury, spolupráce studia se zadavatelem, tvorba 

mediální kampaně, představení významných zakázek a jejich realizací. Při těchto akcích jsou 

vytvářeny kontakty, které pomáhají při plánování odborné praxe studentů oboru. 

Během výuky studenti navštěvují brněnské tiskárny, polygrafická studia, papírenské obchody. 

Studenti se budou na exkurzích seznamovat se současnými i progresivními technologiemi: 

tisk na PVC panely, výsek, ražba, termoražba, frézování, gravírování, pískování, tamponový 

tisk a sítotisk, parciální UV lak, výroba a potisk reklamních předmětů. 

Studenti se účastní grafických soutěží či veřejných kampaní pro neziskové organizace a jiné 

společnosti. Učitelé a studenti grafického designu například spolupracovali s obecně 

prospěšnou společností Člověk v tísni při tematicky zaměřených kampaních. V minulosti 

studenti vystavovali své práce ve vozech MHD Brno a navrhovali propagační materiály pro 

brněnské akce. Probíhá také spolupráce s jinými uměleckými školami – možnost pořádání 

vzájemných výstav mezi uměleckými školami. Cílem spolupráce je pozitivní srovnání 

výtvarných prací oboru, vytváření nových kontaktů a inspirace pro vzdělávání. 



 - 19 - 

 

Hodnocení žáků, diagnostika a vyučovací metody 
 

Hodnocení žáků na SŠUD Brno se řídí platným klasifikačním řádem se kterým jsou 

seznámeni žáci i pedagogičtí pracovníci. Klasifikační řád je z hlediska hodnocení žáků 

základním a závazným školním dokumentem a jsou v něm stanovena základní pravidla 

klasifikace. 

 

Kromě klasifikačního řádu používají učitelé tyto další metody hodnocení: 

• motivační charakter hodnocení 

• metodu zpětné vazby 

• volbu metody pro maximální efektivitu výuky 

• práce s chybou 

• metody slovního hodnocení 

• hodnocení odborné praxe 

Diagnostika je součástí odborného vzdělání a vzdělávání pedagogů školy a je průběžně 

používána 

při metodách výuky i k hodnocení výsledků vzdělávání. Systém vyučovacích metod je 

komplex 

metod, uspořádaný podle teoretické úvahy s úmyslem splnit ucelený vzdělávací cíl. Metody 

výuky jsou postupem charakterizujícím činnost učitele vedoucí žáka k dosažení stanovených 

cílů. 

Vlastnosti vyučovacích metod používaných ve škole: 

• výchovná 

• rozvoj samostatnosti a tvořivosti 

• ekonomická 

• respektování systému vědy a poznání 

• hygieničnost 

• vztah k materiálnímu vybavení školy 

• má postupně vést k praxi, profesionální orientaci a přípravě žáka na život 

Třídění z psychologického hlediska: 

• metody vnímání jevů 

• metody myšlení 

• metody činnostní 

• metody memorování 

• metody tvořivé aktivity 

 

Metody slouží učiteli: 

• k aktivizaci žáků 

• k organizaci procesu vyučování 

• k usnadnění zvládnutí učiva žákům myšlením (myšlenkovými operacemi) 

• ke zlepšení autodidaktické schopnosti žáků (samoučení) 

• k dosažení co nejvyšší účinnosti vyučování 

• ke kontrole výsledků práce učitele a jeho působení na žáky 

• z dlouhodobého hlediska ke zlepšení vzdělávací úrovně žáků a jejich vychovanosti 

Prostředky k dosažení vyučovacího a výchovného cíle: 

• volba vyučovacích metod a organizačních forem práce 

• časové rozvržení náročnosti učiva během výuky 

• tempo výkladu a pracovních postupů 

• větší počet příkladů z praxe a života 
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• aktualizací učiva, používání učebních pomůcek a didaktické techniky 

• častější opakování a zpevňování učiva 

 

 

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba: 

• se zdravotním postižením (tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné 

postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování) 

• se zdravotním znevýhodněním (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní 

poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání) 

• se sociálním znevýhodněním, jež je způsobeno: 

• rodinným prostředím s nízkým sociálně kulturním postavením 

• ohrožením sociálně patologickými jevy 

• postavením azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České republiky podle 

zvláštního právního předpisu 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou zohledňováni v rámci výuky odborných 

i všeobecně vzdělávacích předmětů. Tyto případy jsou projednány na základě doporučení 

PPP na pedagogické poradě a ve spolupráci s rodiči žáků a výchovným poradcem jsou jim 

vytvářeny podmínky podle individuálních potřeb. Výchovný poradce si vede evidenci těchto 

žáků, spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou a informuje průběžně o 

případných změnách jejich stavu. Budova školy vzhledem k vertikálnímu členění a 

neexistenci výtahu není příliš vhodná pro žáky pohybově postižené, ale plně umožňuje 

vzdělávání žáků s lehčími formami tělesného postižení. Podle potřeby je těmto žákům možno 

udělit individuální vzdělávací plán s možností upravených zkoušek a přizpůsobit tak výuku 

lépe jejich možnostem. Dále může škola v práci s těmito žáky nabídnout: 

• další vzdělávání učitelů v oblasti metodiky práce s žáky především s poruchami dyslexie, 

dysgrafie, dysortografie, LMD a jinými druhy psychického i fyzického postižení 

• citlivý a taktní přístup ze strany všech pedagogických pracovníků 

• v mimořádných případech individuální vzdělávací plán 

• individuální přístup (konzultace, volba specifických metod práce, respektování individuality 

a potřeb žáka) 

• možnost vypracování písemných prací na počítači 

V případě výuky žáků se sociálním znevýhodněním: 

• těmto žákům je možno poskytnout na základě žádosti schválené ředitelem školy půjčení 

učebnic ze školní knihovny a případně zapůjčit také výtvarné potřeby. Dále mohou obdržet 

příspěvek na vzdělávací akce poskytnutý z Občanského sdružení ŠUŘKA 

• žákům – cizincům je v případě jejich jazykového znevýhodnění věnována individuální péče, 

kterou koordinuje třídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem 
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Zabezpečení žáků mimořádně nadaných 
 

Na SŠUD Brno, p.o. jsou téměř výhradně žáci mimořádně výtvarně nadaní, kteří prošli sítem 

talentové zkoušky. V průběhu výuky na škole se talent těchto žáků dále trvale rozvíjí. 

 

V rámci vzdělávání je kladen důraz na: 

• prosazování individuálního přístupu k těmto žákům 

• využívání možnosti individuálních konzultací 

• poskytování možnosti zahraničních stáží 

• pokud se jedná o žáky, kteří již ukončili vzdělávání na jiné střední škole, tak je jim uznáno 

předchozí dosažené vzdělání a navštěvují pouze odborné předměty 

Pro mimořádně nadané v ostatních oblastech vzdělávání umožňuje škola tyto možnosti 

dalšího 

rozvoje: 

• rychlejší postup v rámci předmětu (pro daný předmět bude vypracován individuální 

vzdělávací plán – nutné doporučení PPP) 

• umožnění vzdělávání dle vlastního tempa, rozšíření učiva, změna jeho náročnosti a 

zajímavosti 

• povolení vyšší absence ve vybraných vyučovacích předmětech při řádném splnění všech 

studijních povinností 

• možnosti účasti v olympiádách, SOČ a dalších soutěžích 

• nabídka povinně volitelných předmětů již v nižším ročníku 

• v případě nutnosti pomoc při začleňování do kolektivu třídy 

• spolupráce mezi učiteli, kteří žáka vyučují a jejich další vzdělávání v metodice práce 

s těmito žáky 
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Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace 

UČEBNÍ PLÁN  

Obor vzdělání: 82-41-M/03 

Scénická a výstavní tvorba 
Název ŠVP: Nová média 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma  

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Platnost: od 1. 9. 2010 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Zkrat. 
Počet týdenních vyuč. hodin v ročnících 

1. 2. 3. 4. Celkem 

A. Povinné vyučovací předměty   35 37 38 38 148 

a) základní            

Český jazyk a literatura CJL 2 3 3 3 11 

Anglický jazyk ANG 3 3 3 4 13 

Občanský základ OBZ 0 1 2 1  4 

Fyzika FYZ 2       2 

Chemie CHE 2       2 

Ekologie EKL  1      1 

Matematika MAT 2 2     4 

Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8 

Informační a komunikační technologie IKT 2 2     4 

Ekonomika EKO   1 2 3 

b) odborné            

Počítačová grafika POG    2 2 4 

Dějiny výtvarné kultury DVK 2  3 3 3 11 

Dějiny moderního umění DMU   2  2 

Písmo PIS 2 2 2  6 

Výtvarná příprava VYP 6 7     13 

Figurální kreslení FIK 2 2 3 3  10 

Technické kreslení TEK 2    2 

Technologie TEC  2 2 2 2 8 

Navrhování NAV     8 8 16 

Základy fotografie ZAF  2    

Praktická cvičení PCV 4 5 5 6 20 

c) volitelné            

Animace  SAN      2* 2* 

Figurální kreslení  SFI    2* 2* 

Matematika SMA    2* 2* 

* Z nabízených volitelných předmětů si žák vybírá na konci třetího ročníku jeden 

podle svého maturitního zaměření a tento pak studuje ve čtvrtém ročníku. 
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Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace 

UČEBNÍ PLÁN  

Obor vzdělání: 82-41-M/03 

Scénická a výstavní tvorba 
Název ŠVP: Nová média 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma  
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Platnost: od 1. 9. 2015 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Zkrat. 
Počet týdenních vyuč. hodin v ročnících 

1. 2. 3. 4. Celkem 

A. Povinné vyučovací předměty   36 37 38 38 149 

a) základní            

Český jazyk a literatura CJL 3 3 3 3 12 

Anglický jazyk ANG 3 3 3 4 13 

Občanský základ OBZ  1 2 1  4 

Fyzika FYZ 2       2 

Chemie CHE 2       2 

Ekologie EKL  1      1 

Matematika MAT 2 2     4 

Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8 

Informační a komunikační technologie IKT 2 2     4 

Ekonomika a podnikání EPO   1 2 3 

b) odborné            

Počítačová grafika POG    2 2 4 

Technické kreslení TEK 2     

Dějiny výtvarné kultury DVK 2  3 3 3 11 

Dějiny moderního umění DMU   2  2 

Výtvarná příprava VYP 6 7     13 

Figurální kreslení FIK 2 2 3 3  9 

Technologie TEC  2 2 2 2 8 

Písmo PIS 2 2 2   

Navrhování NAV     8 8 16 

Praktická cvičení PCV 4 5 5 6 20 

Základy fotografie ZAF  2    

c) volitelné            

Animace (seminář)  SAN      2* 2 

Figurální kreslení (seminář)  FIK    2* 2 

Matematika (seminář) SMA    2* 2 
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Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace 

UČEBNÍ PLÁN  

Obor vzdělání: 82-41-M/03 

Scénická a výstavní tvorba 
Název ŠVP: Nová média 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma  
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Platnost: od 1. 9. 2016 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Zkrat. 
Počet týdenních vyuč. hodin v ročnících 

1. 2. 3. 4. Celkem 

A. Povinné vyučovací předměty   36 37 38 39 150 

a) základní            

Český jazyk a literatura CJL 3 3 3 4 13 

Anglický jazyk ANG 3 3 3 4 13 

Občanský základ OBZ  1 2 1  4 

Fyzika FYZ 2       2 

Chemie CHE 2       2 

Ekologie EKL  1      1 

Matematika MAT 2 2     4 

Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8 

Informační a komunikační technologie IKT 2 2     4 

Ekonomika a podnikání EPO   1 2 3 

b) odborné            

Počítačová grafika POG    2 2 4 

Technické kreslení TEK 2     

Dějiny výtvarné kultury DVK 2  3 3 3 11 

Dějiny moderního umění DMU   2  2 

Výtvarná příprava VYP 6 7     13 

Figurální kreslení FIK 2 2 3 3  9 

Technologie TEC  2 2 2 2 8 

Písmo PIS 2 2 2   

Navrhování NAV     8 8 16 

Praktická cvičení PCV 4 5 5 6 20 

Základy fotografie ZAF  2    

c) volitelné            

Animace (seminář)  SAN      2* 2 

Figurální kreslení (seminář)  FIK    2* 2 

Matematika (seminář) SMA    2* 2 

Fotografie (seminář) SFO    2* 2 

Dějiny umění (seminář) SDU    2* 2 

 

 

 



 - 25 - 

Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola, Brno, příspěvková organizace 

UČEBNÍ PLÁN  

Obor vzdělání: 82-41-M/03 

                        Scénická a výstavní tvorba 
Název ŠVP: Nová média 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma  

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Platnost: od 1. 9. 2017 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Zkrat. 
Počet týdenních vyuč. hodin v ročnících 

1. 2. 3. 4. Celkem 

A. Povinné vyučovací předměty   37 36 38 39 150 

a) základní            

Český jazyk a literatura ČJL 3 3 3 4 13 

Anglický jazyk ANJ 3 3 3 4 13 

Občanský základ OBZ  1 2 1 4 

Fyzika FYZ 2    2 

Chemie CHE 2    2 

Ekologie EKL 1    1 

Matematika MAT 2 2   4 

Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8 

Informační a komunikační technologie IKT 2 2   4 

Ekonomika a podnikání  EPO   1 2 3 

       

b) odborné        

Počítačová grafika POG   2 2 4 

Technické kreslení  TEK 2    2 

Dějiny výtvarné kultury DVK 2 3 3 3 11 

Dějiny moderního umění  DMU   2  2 

Výtvarná příprava VYP 6 7   13 

Figurální kreslení FIK 2 2 3 3 10 

Písmo PÍS 2 2 2  6 

Technologie TEC 2 2 2 2 8 

Navrhování NAV   8 8 16 

Praktická cvičení PCV 4 5 5 6 20 

Základy fotografie ZAF  2   2 

       

c) volitelné        

Animace (seminář) SAN    2 2 

Dějiny umění (seminář) SDU    2 2 

Figurální kreslení (seminář) SFI    2 2 

Fotografie (seminář) SFO    2 2 

Matematika (seminář) SMA    2 2 
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Poznámky: 

* Z nabízených volitelných předmětů si žák vybírá na konci třetího ročníku jeden 

podle svého maturitního zaměření a tento pak studuje ve čtvrtém ročníku. 

Od 1. 9. 2015 v ČJL změněn počet vyučovacích hodin na 3 hodiny týdně v každém 

ročníku. 

Od 1. 9. 2016 v ČJL změněn počet vyučovacích hodin ve 4. ročníku na 4 hodiny 

týdně. 

Od 1.9.2016 změna v nabídce volitelných předmětů – přidány navíc Fotografie 

(seminář) a Dějiny umění (seminář). 

Od 1.9. 2017 změna názvu předmětu ze Základu ekologie na Ekologii. 

 

 

 

Přehled využití týdnů ve školním roce 

 

Činnost 
Počet týdnů v ročníku 

1. 2. 3. 4. 

Vyučování podle rozpisu učiva 32 32 32 28 

Sportovní výcvikový kurz 1 - - - 

Plenér - 1 - - 

Odborná praxe - - 2 - 

Časová rezerva, výchovně-vzdělávací akce, 

exkurze, projekty  
7 6 5 6 

Maturitní zkouška - - - 3 

Celkem 40 40 40 37 

 

 

Poznámky k učebnímu plánu: 
Do ŠVP je zařazena praxe ve 3. ročníku. Praxe se vykonává ve firmě dle výběru žáka nebo 

vedoucího oboru. V případě velkých problémů se zajištěním je možno ji vykonávat 

soustředěnou odbornou prací ve škole. 

Časová rezerva v jednotlivých ročnících viz tabulka. 

V 1. ročníku je zařazen v rámci tělesné výchovy lyžařský výcvikový kurz v trvání jednoho 

týdne. 

Ve 2. ročníku je zařazena výtvarná práce v plenéru v trvání jednoho týdne. 

Ve 3. a 4. ročníku se koná zahraniční exkurze v rámci předmětu dějiny výtvarné kultury. 

Ve čtvrtém ročníku si žák vybírá seminář z nabídky volitelných předmětů dle svého 

maturitního zaměření. 

Žáci mají v odborných předmětech převážně bloky soustředěné výtvarné práce, pokud to 

vyžaduje zaměření předmětu při dodržení zákonných předpisů. 
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Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace  

PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ v RVP do ŠVP 

Obor vzdělání: 82-41-M/03 

Scénická a výstavní tvorba 
Název ŠVP: Nová média 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma 

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Platnost od 1. 9. 2016 

Kód a název RVP: 82-41-M/03  Scénická a výstavní tvorba 

Název ŠVP: Nová média 

RVP ŠVP 

Vzdělávací oblasti a 

obsahové okruhy 

Min. počet 

týdenních 

vyuč. hodin Vyučovací předmět 

Počet  

týdenních 

vyuč. hodin 

celkem 

Využití 

disponibilních 

hodin 

Jazykové vzdělávání     

Český jazyk 5 Český jazyk a literatura 8 3 

Cizí jazyky 10 Cizí jazyk                       13 3 

Společenskovědní 

vzdělávání 5 
Občanský základ 4  

Dějiny výtvarné kultury 3 2 

Přírodovědné vzdělávání 

4 

Fyzika 2  

Chemie 2 1 

Ekologie 1  

Matematické vzdělávání 4 Matematika 4  

Estetické vzdělávání 5 Český jazyk a literatura 5  

Vzdělávání pro zdraví 8 Tělesná výchova 8  

Vzdělávání v informačních a 

komunik. technologiích 4 

Informační a komunikační 

technologie 
4  

Počítačová grafika 4 4 

Ekonomické vzdělávání 3 Ekonomika a podnikání 3  

Umělecko-historická  

a výtvarná příprava 
18 

Dějiny výtvarné kultury 8  

Dějiny moderního umění 2 2 

Výtvarná příprava 13 3 

Figurální kreslení 10 10 

Technologická a technická  

příprava 10 
Technologie 8  

Technické kreslení 2  

Návrhová a realizační tvorba 

27 

Navrhování 16  

Praktická cvičení 20  

Základy fotografie 2 1 

Písmo 6 6 

Disponibilní hodiny 45 Volitelný předmět 2 2 

Celkem 148  150  

Odborná praxe 2 týdny Odborná praxe 2 týdny  
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UČEBNÍ OSNOVY 

 

Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace 

Učební osnova předmětu:  

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

Obor vzdělání: 82-41-M/03 

Scénická a výstavní tvorba 
Název ŠVP: Nová média 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma 
Celkový počet hodin týdně za celou dobu 

vzdělávání: 13 

Platnost: od 1. 9. 2016 

1. Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl vyučovacího předmětu: 

Český jazyk a literatura je základem všeobecného vzdělávání, neboť rozvíjí většinu 

schopností a dovedností, které žákům umožňují zvládat ostatní vyučovací předměty. 

Předmět český jazyk přispívá ke kultivaci mluvní a psané podoby jazyka žáků a vede 

je ke správnému užívání gramatických pravidel. Obecným cílem předmětu je, aby žáci 

pochopili význam smyslu kultivované komunikace a rozvíjeli svoji komunikační kompetenci 

v profesním i osobním životě, dokázali obhájit svoje názory. Žák v průběhu studia rozvíjí 

schopnost vyjadřovat se spisovným jazykem správně, výstižně, slohově vhodně a pohotově 

v projevech ústních i písemných. 

 Literární výchova je předmětem všeobecně vzdělávacím s výraznou esteticko-

výchovnou funkcí, která tak propojuje slovesnou kulturu s ostatními druhy umění. V průběhu 

studia žák získává základní přehled o vývoji české a světové literatury, dokáže interpretovat 

umělecký text na pozadí historických a společenských souvislostí. Porozumění vybraným 

literárním dílům přispívá také k utváření názorů, postojů, vkusu a mravního profilu žáka, 

celkově rozvíjí a kultivuje jeho duchovní život a přispívá k výchově ke čtenářství.  

 

Charakteristika učiva: 

Vzdělávací obsah předmětu má komplexní charakter, ale pro přehlednost je ve čtyřech 

ročnících výuka rozdělena na literární výchovu a jazykovou, komunikační a slohovou 

výchovu. Ve všech složkách předmětu se žák postupně učí pracovat s náročnými texty 

odbornými i uměleckými, poznává bohatství mateřského jazyka a předmět se 

stává i prostředkem esteticko-výchovného působení. V českém jazyce je v prvním a ve 

druhém ročníku kladen důraz především na zdokonalování jazykových 

vědomostí a dovedností; práci s textem, získávání informací a vedení ke kritickému čtení pak 

převažuje ve třetím a čtvrtém ročníku. Po celou dobu studia je věnována maximální pozornost 

komunikační a slohové výchově, která vede k vytvoření, získání a upevnění vhodných 

komunikačních strategií a stylistických dovedností. Český jazyk a literatura má úzkou 

mezipředmětovou vazbu na občanskou výchovu a dějiny výtvarné kultury; učivo z lingvistiky 

je dále využito i při výuce cizích jazyků. 

 

Směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí: 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci: 

- měli pozitivní vztah k mateřskému jazyku; 

- vyjadřovali se vždy uvážlivě vzhledem k situaci, lidem a k účelu projevu; 
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- svým projevem neuráželi jiné lidí a byli kriticky tolerantní; 

- chápali význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění; 

- aktivně získávali a kriticky hodnotili informace z různých zdrojů a dokázali je vhodně 

a citlivě využívat. 

 

Strategie výuky 

Výuka má být motivující, má vzbuzovat zájem o předmět, proto škola bude 

alternativně zařazovat multimediální výukové programy a různé aktivizující metody. Přesto 

základní metodou zůstává práce žáků s verbálním textem, která teoreticky i prakticky 

prohlubuje jazykové znalosti a kultivuje metodou psané i mluvené komunikace jazykový 

projev žáka. Vedle tradičních metod budou využívány také rozhovory na aktuální témata, 

diskuse, sebehodnocení, testy. Literárně-estetické cítění bude kultivováno návštěvou 

filmových a divadelních představení, výstav a exkurzí do nejrůznějších kulturních institucí 

(knihoven, galerií a muzeí).  

Žáci se specifickými poruchami učení budou zohledňovány dle individuálních 

potřeb a platné směrnice MŠMT.  

 

Hodnocení výsledků žáků  

 Vychází z platného klasifikačního řádu, hodnocení je podle platné klasifikační 

stupnice a provádí se v kombinaci s ústním hodnocením i sebehodnocením. 

V českém jazyce se hodnotí zejména schopnost žáka aplikovat gramatická pravidla 

včetně pravidel ortografických v projevech mluvených a psaných, dále pak stylistická 

obratnost a kultivovanost jeho projevu. V literární výchově bude kladen důraz na schopnost 

žáků nacházet v uměleckých dílech estetické hodnoty, porozumět sdělení obsaženému 

v uměleckých dílech i ve snaze je interpretovat a především pak celkový zájem 

žáků o čtenářství. 

 Způsobem hodnocení budou běžné učitelské didaktické testy, slohová cvičení (ústní 

i písemná), kritické čtení včetně následné aplikace. Častá bude práce s texty různého obsahu 

s důrazem na porozumění. Výsledná známka bude mít motivační charakter, proto nebude 

stanovena aritmetickým průměrem, ale při hodnocení se bude přihlížet k aktivitě žáka 

v hodině, plnění povinností a jeho snaze se v předmětu zlepšovat. Žáci budou - dle možností - 

zapojováni do soutěží a projektů, nejlepší práce budou pravidelně zveřejňovány. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat 

Český jazyk a literatura rozvíjí především kompetenci k učení, snaží se dosáhnout 

toho, aby žáci měli pozitivní vztah k učení a vzdělávání a tvořivě uplatňovali různé způsoby 

práce s textem; byli čtenářsky gramotní. Měli by též s porozuměním poslouchat mluvené 

projevy a umět si pořizovat poznámky. V komunikativní kompetenci je důraz kladem na to, 

aby se vyjadřovali přiměřeně účelu jednání a své myšlenky a postoje srozumitelně a souvisle 

formulovali. Všechny tyto získané kompetence směřují k lepšímu pracovnímu uplatnění. 

 

Uplatnění průřezových témat: 

- občan v demokratické společnosti (dovedou se orientovat v mediálních obsazích, kriticky je 

hodnotí, ale i respektují názory druhých); 

- člověk a svět práce (identifikuje a formuluje vlastní priority, dokáže pracovat s informacemi 

a prokáže solidní verbální komunikaci při důležitých jednáních); 
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- informační a komunikační technologie (písemná i verbální sebeprezentace při vstupu na trh 

práce, sestavování žádosti o zaměstnání a odpovědí na inzeráty, psaní profesních životopisů, 

průvodních dopisů, jednání s potenciálními zaměstnavateli, přijímací pohovory…). 

 

2. Rozpis učiva  

1. ročník  3 hodiny týdně; celkem 96 hodin 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
Hodinová 

dotace 

Žák: 

- samostatně zjišťuje potřebné informace 

z potřebných zdrojů; 

- používá klíčová slova při vyhledávání 

informačních pramenů; 

- rozlišuje spisovný jazyk; 

- vysvětlí pojem jazyk a řeč; 

- objasní vztah myšlení a jazyka; 

- volí prostředky adekvátní komunikační situaci; 

- řídí se zásadami správné výslovnosti; 

- na samostatných mluvních cvičeních prakticky 

dokáže znalost zásad správné výslovnosti; 

- vhodně využívá zvukové prostředky řeči; 

- prokáže na písemném projevu znalost zásad 

českého pravopisu; 

- pracuje s normativními příručkami českého 

jazyka, především se slovníky a s PČP; 

- ovládá rozvrstvení slovní zásoby, používá vhodně 

jazykové prostředky spisovné a nespisovné;  

- nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem; 

JAZYK A KOMUNIKACE 

Informatická výchova 

32 

- knihovny a jejich služby 

- noviny, časopisy a jiná periodika, 

internet 

- techniky a druhy čtení 

Řeč a jazyk 

- charakteristika češtiny 

- jazyk a řeč, jazyková komunikace 

- jazyková kultura 

- kultura mluveného projevu 

Zvuková stránka jazyka 

- systém českých hlásek 

- zvukové prostředky a ortoepické normy  

Grafická stránka jazyka 

- opakování znalostí ze ZŠ 

- procvičování českého pravopisu 

Nauka o slovní zásobě 

- pojmenování a slovo 

- významové vztahy mezi slovy 

- vrstvy slovní zásoby 

 

- v písemném i mluveném projevu volí vhodné 

výrazové prostředky podle jejich slohotvorného 

rozvrstvení a v závislosti na komunikační situaci;  

- pořizuje z textu výpisky a výtah, dělá si krátké 

poznámky z mluveného projevu, dokáže sestavit 

osnovu; 

- sestaví jednoduché útvary - inzerát, pozvánku, 

zprávu, oznámení, prosté vypravování, 

jednoduchý popis, osobní dopis; 

- přednese krátký připravený projev; 

- rozpozná nevhodné užívání parazitních výrazů; 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

- jazykové styly a slohotvorné činitele 

(subjektivní a objektivní) 

- parajazykové a mimojazykové 

dorozumívání 

- zvládání komunikační situace  

- slohové rozvrstvení jazykových 

prostředků 

- slohové postupy a útvary 

- prostěsdělovací funkční styl 

- základy řečnického funkčního stylu 

32 

- rozliší umělecký text od neuměleckého; 

- popíše specifické prostředky básnického jazyka; 

- rozeznává základní žánry a uvede jejich příklady; 

- teoretické znalosti aplikuje při rozboru 

přečtených děl různých autorů; 

LITERATURA, ESTETICKÉ 

VZDĚLÁVÁNÍ 

Základy literární vědy 

- literatura a její funkce  

32 
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- vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a pozná rozdíly mezi nimi; 

- vysvětlí odlišnosti v chápání literární tvorby ve 

starověku, středověku a v počátcích novověku; 

- charakterizuje základní období literárního vývoje 

ve světě i u nás; 

- zařadí typická díla do uměleckých směrů a 

období; jejich text s dopomocí interpretuje; 

- vyjádří s pomocí vlastní prožitky z recepce 

daných uměleckých děl; 

- jazykové, kompoziční, tematické 

prostředky výstavby literárního díla 

- základní literární druhy a žánry 

Počátky psané literatury 

Vývoj mimoevropských literatur 

Antická literatura 

Literatura ve středověku 

Renesance a humanismus 

Baroko 

Klasicismus, osvícenství, preromantismus 

2. ročník  3 hodiny týdně; celkem 96 hodin 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 

Hodinová 

dotace 

Žák: 

- orientuje se v tvaroslovném systému, zvládá 

třídění slov na slovní druhy; 

- objasní mluvnické kategorie; 

- odliší spisovné a nespisovné výrazy; 

- užívá českou normu skloňování jmen i časování 

sloves, vysvětlí hlavní výjimky; 

- najde poučení ve vhodných příručkách; 

- žák prokáže na samostatném písemném projevu 

znalost zásad českého pravopisu; 

- samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, 

se Slovníkem spisovné češtiny a dalšími 

příručkami; 

- objasní rozdíl v používání spisovných 

a nespisovných výrazů; 

- vymezí vrstvy jazyka vyznačující se nějakým 

specifickým příznakem; 

JAZYK A KOMUNIKACE 

Tvarosloví 

- druhy slov 

- mluvnické kategorie jmen 

- mluvnické kategorie sloves 

- slovní druhy ohebné a jejich tvary 

- slovní druhy neohebné 

Grafická stránka jazyka 

- hlavní principy českého pravopisu 

Nauka o slovní zásobě a tvoření slov 

- změny a vývojové tendence ve slovní 

zásobě 

- tvoření slov a obohacování slovní 

zásoby 

32 

- v písemném i mluveném projevu volí vhodné 

výrazové prostředky podle jejich slohového 

rozvrstvení, podle jejich funkce a ve vztahu 

k dané situaci, kontextu a adresátovi; 

- uspořádá informace v textu s ohledem na jeho 

účel; 

- sestaví základní projevy administrativního stylu; 

- vyhotoví svůj životopis ve strukturované 

i nestrukturované formě; 

- vytvoří jednoduchý popis prostý i odborný; 

- vyhotoví návod, menu, posudek; 

- vhodně používá a vytváří jednotlivé slohové 

postupy a základní útvary; 

- samostatně vytvoří mluvní cvičení na předem 

zadané téma; 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

- komunikační strategie (strategie 

kooperační a zdvořilostní) 

- administrativní funkční styl 

- základní druhy administrativních 

písemností (inzerát a odpověď na něj, 

zápis z porady, pracovní hodnocení, 

žádost, životopis) 

- postup popisný 

- popis (odborný, popis postavy),  

- popis pracovního postupu - návod 

- charakteristika, posudek   

- řečnický funkční styl 

- umělecký funkční styl 

32 
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- umí dodržovat zdvořilost v jazykovém projevu 

při diskusi i normy společenského chování; 

- rozliší umělecký text od neuměleckého; 

- popíše specifické prostředky básnického jazyka 

daných období; 

- zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých 

směrů a příslušných historických období; 

- vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a pozná rozdíly mezi nimi; 

- charakterizuje základní období literárního vývoje 

ve světě i u nás; 

- rozeznává základní žánry a uvede jejich příklady 

při interpretaci děl; 

 

LITERATURA, ESTETICKÉ 

VZDĚLÁVÁNÍ  

České národní obrození 

Romantismus 

Realismus a naturalismus 

Májovci 

Ruchovci a lumírovci 

Realismus a naturalismus 

Moderní umělecké směry 2. poloviny 19. 

století 
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3. ročník  3 hodiny týdně; celkem 96 hodin 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky Hodinová 

dotace 

Žák: 

- ovládá základy větné stavby; 

- odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby 

v psaném i mluveném projevu; 

- orientuje se ve výstavbě textu; 

- uplatňuje znalosti ze skladby při logickém 

vyjadřování; 

- prokáže znalost zásad českého pravopisu; 

- argumentuje za pomoci normativních příruček 

českého jazyka; 

JAZYK A KOMUNIKACE 

Skladba 

- výpověď a věta  

- větná stavba 

- větné členy 

- věta jednoduchá a souvětí 

- nedostatky ve stavbě výpovědi 

Grafická stránka jazyka 

- složitější jevy českého pravopisu 

(prohlubování znalostí) 

32 

- volí vhodné prostředky odborné terminologie, 

vysvětlí je, vyjadřuje se věcně správně; 

- efektivně a samostatně používá různé informační 

zdroje - slovníky, encyklopedie, internet 

- odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru 

v základních útvarech odborného stylu (popis, 

výklad, návod); 

- zaznamenává s pomocí bibliografické údaje; 

- pořizuje z odborného textu výpisky a výtah; 

- vypracuje anotaci; 

- vysvětlí rozdíl mezi psanou a mluvenou 

publicistikou, zvláštnosti publicistických žánrů; 

- zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

- odborný funkční styl 

- základní vlastnosti odborného textu, 

principy jeho výstavby 

- teoreticky odborné a prakticky odborné 

komunikáty mluvené i psané 

- stylizace příruček, návodů práce 

s odborným textem 

- publicistický funkční styl 

- zpravodajské žánry, žánry 

psané a mluvené publicistiky 

- reklama  

32 
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dokáže si je vybírat a přistupovat k nim kriticky; 

- sestaví jednoduché zpravodajské a propagační 

útvary (zprávu, reportáž, pozvánku) 

- má přehled o denním tisku a tisku své zájmové 

oblasti; 

- vhodně argumentuje a obhajuje svá stanoviska; 

- samostatně pořizuje poznámky z přednášek 

a jiných veřejných projevů; 

- odlišuje různé variety národního jazyka a vhodně 

je využívá v souladu s komunikační strategií; 

- slohová charakteristika výrazových 

prostředků zvukových, grafických, 

lexikálních, morfologických 

a slovotvorných 

- řečnický funkční styl 

- prohloubení znalostí z oblasti rétoriky, 

- komunikační strategie - adresnost, 

ohled na partnera 

- monolog a dialog - využití v textu, 

druhy literárního dialogu 

- vystihne podstatné rysy základních period vývoje 

české a světové literatury, významných 

uměleckých směrů, uvede jejich představitele; 

- s pomocí vyhledává informace o vývoji české 

a světové literatury v kulturních a historických 

souvislostech; 

- text daného období interpretuje a debatuje o něm; 

- konkrétní literární díla klasifikuje podle 

základních druhů a žánrů; 

- při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární 

teorie; 

LITERATURA, ESTETICKÁ 

VÝCHOVA 

Moderní umělecké směry 2. poloviny 19. 

století 

Česká literatura na přelomu 19. a 20. 

století 

Světová literatura v letech 1900 – 1914 

Česká literatura v letech 1914 – 1938 

Světová literatura v letech 1914 – 1939 

Druhá světová válka a její 

obraz v literatuře 
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4. ročník  4 hodiny týdně; celkem 112 hodin 

Výsledky vzdělávání a kompetence 
Tematické celky 

Hodinová 

dotace 

Žák: 

- využívá znalostí zásad českého 

pravopisu ve svých projevech; 

- bezpečně odhaluje a opravuje jazykové 

nedostatky a chyby; 

- vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny; 

- orientuje se v soustavě evropských jazyků; 

- používá adekvátní slovní zásobu včetně příslušné 

odborné terminologie; 

JAZYK A KOMUNIKACE 

Grafická stránka jazyka 

- opakování složitějších jevů českého 

pravopisu 

Národní jazyk a jeho útvary 

- historický vývoj češtiny, přehled 

vývoje naší jazykovědy 

- vývojové tendence českého jazyka 

- příbuzenství jazyků, postavení češtiny 

mezi ostatními evropskými jazyky 

37 

- má přehled o slohových postupech uměleckého 

stylu a orientuje se v nich; 

- vyjádří vlastními slovy obsahu textu i jeho částí 

a dokáže je interpretovat; 

- používá klíčová slova při vyhledávání 

informačních pramenů; 

- má přehled o knihovnách a jejich službách; 

- samostatně zaznamenává bibliografické údaje 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

- umělecký funkční styl 

- jazykové, kompoziční a tematické 

prostředky literárního díla 

- techniky a druhy čtení 

(s důrazem na čtení studijní), orientace 

v textu, jeho rozbor z hlediska 

37 
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- vytvoří text, ve kterém se dokáže zamyslet nad 

předloženým problémem a dojde k obecnějším 

závěrům; 

- samostatně se vyjadřuje jasně, věcně správně 

a srozumitelně; 

- využívá emocionální stránky mluveného slova, 

vyjadřuje postoje negativní i pozitivní 

- zvládá základní komunikační strategie, vysvětlí 

funkce komunikátů (apel, přesvědčování, 

argumentace, kontakt…); 

- ovládá techniku mluveného slova, vytvoří vhodné 

otázky a správně na ně formuluje odpověď; 

sémantiky, kompozice a stylu 

- literatura faktu a umělecká literatura 

- zpětná reprodukce textu, jeho 

transformace do jiné podoby 

- intertextualita 

- úvaha, esej (práce s texty, vytváření 

samostatných úvahových textů) 

- řečnický funkční styl 

- samostatná řečnická vystoupení – 

připravená i nepřipravená 

- druhy řečnických projevů, uspořádání 

řeči, stylizace a podání projevu 

- asertivní přístup v komunikaci 

- vystihne podstatné rysy základních period vývoje 

české a světové literatury, významných 

uměleckých směrů, uvede jejich představitele; 

- zhodnotí význam autora daného období pro dobu, 

v níž tvořil i pro další generace; 

- samostatně vyhledává informace o vývoji české 

a světové literatury v kulturních a historických 

souvislostech; 

- text daného období interpretuje a debatuje o něm; 

- při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární 

teorie, informace samostatně vyhledává; 

- orientuje se v nabídce kulturních institucí. 

LITERATURA, ESTETICKÁ 

VÝCHOVA 

Druhá světová válka a její 

obraz v literatuře 

Česká literatura v letech 1945 - 1958 

Světová literatura v letech 1945 - 1989 

Česká literatura v letech 1958 - 1989 

Náhled do současné literatury 

Kulturní instituce v ČR a především 

v brněnském regionu 

38 
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1. Pojetí vyučovacího předmětu 

Učební osnova ŠVP pro anglický jazyk vychází z kurikulárních rámců v RVP pro daný obor 

a směřuje k osvojení si úrovně komunikativních jazykových kompetencí odpovídajících 

úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro cizí jazyky. 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Anglický jazyk je důležitou součástí vzdělávání žáků. Cílem předmětu je umožnit žákům 

bezproblémovou komunikaci v multikulturní společnosti. Žáci získají schopnost porozumět 

mluvené i psané formě anglického jazyka a také schopnost vyjadřovat plynule své názory 

a dorozumět se v situacích každodenního osobního i pracovního života. Žáci budou schopni 

využívat svých znalostí angličtiny k dalšímu vzdělávání. 

Anglický jazyk má nezastupitelnou funkci při začleňování mladých lidí do společnosti, 

umožňuje získat konkrétnější představu o kultuře a národních zvyklostech anglicky mluvících 

zemí a učí žáky toleranci k hodnotám jiných národů. Tento předmět také plní významnou 

úlohu v rozvoji samostatnosti žáků a tím přispívá k formování jejich osobnosti. 

Charakteristika učiva 

Učivo předmětu je zařazeno do čtyř ročníků s těmito hodinovými dotacemi: 1. ročník 

3 hodiny, 2. ročník 3 hodiny, 3. ročník 3 hodiny, 4. ročník 4 hodiny. 

Anglický jazyk zahrnuje čtyři základní kategorie učiva: 

- řečové dovednosti – ústní a písemný projev, čtení a poslech s porozuměním, interaktivní 

dovednosti, 

- jazykové prostředky – zvuková a grafická stránka jazyka, pravopis, slovní zásoba 

a gramatika, 

- tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce, 

- reálie anglicky mluvících zemí. 

Směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Výuka anglického jazyka směřuje k tomu, aby žáci: 

- cítili přiměřenou míru sebevědomí při komunikaci s rodilými mluvčími a nutnosti 

dorozumět se v anglicky mluvícím prostředí, 

- cítili potřebu poznávat kulturu jiných zemí a byli k příslušníkům jiných kultur tolerantní, 

- byli schopni zhodnotit míru vlastních jazykových schopností a uměli nalézt vhodnou cestu 

k dalšímu sebezdokonalování v této oblasti. 

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno 

Učební osnova předmětu:  

ANGLICKÝ JAZYK 

Obor vzdělání: 82-41-M/03 

Scénická a výstavní tvorba 
Název ŠVP: Nová média 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma 
Celkový počet hodin týdně za celou dobu 

vzdělávání: 13 

Platnost: od 1. 9. 2013 
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Strategie výuky (pojetí výuky) 

Cílem výuky je kladně motivovat žáky a vzbudit v nich snahu přebrat zodpovědnost za 

rozvíjení vlastních jazykových schopností. Žáci používají v hodinách učebnici, doplňující 

textové materiály, časopisy, a jsou podněcováni k tomu, aby efektivně využívali internet jako 

jeden z informačních zdrojů. Řečové dovednosti se procvičují často zařazovaným poslechem 

s porozuměním, čtením a podrobnější prací s textem, tvořením vlastních dialogů, 

jednoduchými překlady atd. 

Hodiny obvykle probíhají formou cvičení, žáci často pracují ve skupinkách či ve dvojicích. 

Pravidelně nabízené zájezdy do Anglie s ubytováním v rodinách jsou dobrou motivací pro 

snahu o zdokonalování se v ústní interakci a také možností si své řečové dovednosti ověřit 

a prohloubit. 

Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení žáků se řídí klasifikačním řádem školy; ke studentům s dysfunkcemi se přistupuje 

individuálně. Nejdůležitějším aspektem při hodnocení žáků je jejich pokrok v rozvoji 

řečových dovedností. Žáci skládají rozsáhlejší písemný test po probrání a dostatečném 

procvičení každého většího gramatického celku a jsou připraveni prokázat své znalosti při 

krátkých kontrolních testech a běžném ústním zkoušení. Při hodnocení ústního projevu žáků 

bude kladen důraz na: 

- dobrou výslovnost, 

- schopnost aplikovat osvojená gramatická pravidla, 

- šíři aktivně používané slovní zásoby a rozmanitost používaných gramatických vazeb, časů 

atd., 

- bezproblémové porozumění otázkám učitele a reakci na ně, 

- schopnost výstižně formulovat své myšlenky, argumentovat a diskutovat. 

Při hodnocení písemného projevu žáků bude kladen důraz na: 

- správné pochopení gramatiky a schopnost uplatnit gramatická pravidla ve větách, 

- schopnost vyjádřit své myšlenky v souvislém delším textu, 

- schopnost porozumět čtenému textu a písemně zpracovat související úkoly. 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat 

Anglický jazyk rozvíjí následující kompetence: 

- komunikativní – žák se vyjadřuje přiměřeně k účelu jednání, formuluje své myšlenky 

jazykově správně, srozumitelně a souvisle v projevu písemném i ústním, aktivně se účastní 

diskusí, formuluje své myšlenky, názory a postoje, písemně zaznamenává podstatné 

informace přečtené či vyslechnuté, 

- personální – žák se efektivně učí a pracuje, vyhodnocuje své výsledky a přijímá radu 

i kritiku, stanovuje si cíle a priority, dále se vzdělává, 

- k pracovnímu uplatnění – žák se uplatní na trhu práce a bude splňovat požadavky 

zaměstnavatele na jazykovou gramotnost, písemně i ústně se dokáže ucházet o zaměstnání, 

- sociální – žák zodpovědně plní zadané úkoly, pracuje v týmu, je tolerantní k jiným lidem a 

kulturám. 

Anglický jazyk má mezipředmětové vazby na český jazyk a literaturu, dějepis, občanskou 

nauku, právo, ekonomiku, informační a komunikační technologii, a dějiny umění. Výuka se 

dotýká např. následujících průřezových témat: 

- Občan v demokratické společnosti – žák citlivě jedná s lidmi a diskutuje o kontroverzních 

otázkách, orientuje se v masových médiích, kriticky hodnotí informace, je ochoten 
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angažovat se ve prospěch jiných, váží si materiálních i duchovních hodnot, respektuje 

tradice a společenské zvyklosti jiných kultur, 

- Člověk a životní prostředí – žák respektuje nutnost ekologického chování, zajímá se 

o životní styl dané jazykové oblasti v návaznosti na životní prostředí, 

- Informační a komunikační technologie – žák vyhledává informace a aktuální údaje na 

internetu, využívá webové stránky určené ke studiu angličtiny. 

Hodinové dotace jednotlivých tematických celků mají pouze orientační charakter. 

 

2. Rozpis učiva 1. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
Hodinová 

dotace 

Žák: 1. Řečové dovednosti: 
35 

- nalezne v promluvě hlavní myšlenky a 

informace 

- reaguje na anglické pokyny vyučujícího 

- rozpozná význam obecných sdělení a hlášení 

- čte texty nízké obtížnosti a orientuje se v nich 

- pronese připravený a jednoduše zformulovaný 

monolog před publikem 

- zaznamená písemně podstatné informace z textu 

- vytvoří jednoduchý slohový útvar – vzkaz, 

oznámení, dopis, pozvánku, dotazník 

- používá slovníky  

- poslech s porozuměním 

monologických a dialogických projevů 

základní obtížnosti 

- čtení a práce s texty v učebnici a 

jinými zjednodušenými texty 

- mluvený projev zaměřený situačně či 

tematicky s předchozí přípravou 

- písemný projev  

 

 

- správně hláskuje, vyslovuje srozumitelně, co 

nejblíže přirozené výslovnosti 

- aktivně používá osvojenou slovní zásobu včetně 

vybrané frazeologie 

- aplikuje probraná gramatická pravidla 

2. Jazykové prostředky: 

Výslovnost 

Slovní zásoba k tématům: 

Rodina, volný čas, škola, svátky, zdraví a 

životní styl, život ve městě.  

Gramatika: 

- osobní zájmena 

- nesamostatná přivlastňovací zájmena 

- příslovce četnosti 

- there is/there are; some, any, no 

- modální slovesa can, have to, should 

- počitatelná a nepočitatelná podstatná  

jména 

- přítomný prostý a průběhový čas 

- minulý prostý čas 

35 

      

      

- vyjadřuje se ústně i písemně k tématům všech 

probraných oblastí 

3. Komunikační situace a jazykové 

funkce: 

- obraty při zahájení kontaktu se známou 

či neznámou osobou 

26 
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- představí se 

- popíše osobu 

- popíše svůj denní program 

- uvede své záliby 

- popíše svůj domov 

- vhodně řeší standardní řečové situace 

- pozdraví 

- omluví se 

- poděkuje 

- domluví se v běžných situacích 

- objedná si jídlo a pití v restauraci, požádá o účet 

- oslovení  

- pozdravy 

- obraty při představování se 

- obraty při loučení 

- vyjádření omluvy 

- poděkování 

- získávání informací v jednoduchých 

situacích – např. v obchodě, na ulici, 

na nádraží 

- plány na víkend 

- obraty v restauraci 

   2. ročník 

 

- shrne obsah mluvených projevů rodilých 

mluvčích obsahujících převážně základní slovní 

zásobu 

- odhaduje význam neznámých výrazů podle 

kontextu a způsobu tvoření slov 

- nalezne v promluvě hlavní a vedlejší informace 

- čte a orientuje se v textech přiměřené obtížnosti 

- sdělí hlavní myšlenky vyslechnuté či přečtené 

- zaznamená písemně požadované informace 

z textu 

- vytvoří jednoduchý slohový útvar – e-mail, 

inzerát, žádost o práci, pohlednici, osobní profil, 

neformální dopis 

1. Řečové dovednosti: 

- poslech s porozuměním 

monologických i dialogických projevů 

střední obtížnosti 

- čtení a práce s textem 

- mluvený projev v každodenních 

situacích bez přípravy 

- písemný projev   
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- vyslovuje srozumitelně 

- aktivně používá získanou slovní zásobu a fráze 

 

 

 

- dodržuje v písemném i ústním projevu osvojené 

gramatické normy 

 

2. Jazykové prostředky: 

Výslovnost 

Slovní zásoba k tématům: 

Národnosti, zeměpis, práce, cestování, 

osobní charakteristika, sport.  

 

Gramatika: 

- stupňování přídavných jmen 

- přítomný čas prostý a průběhový 

- minulý čas prostý a průběhový  

- budoucí čas – going to, will 

- předpřítomný čas prostý  

- vazby sloves 
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- vyjadřuje se ústně i písemně k probraným 

3. Komunikační situace a jazykové 

funkce: 
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tématům 

- komunikuje s jistou mírou sebedůvěry 

- popíše, jak strávil minulý víkend 

- plánuje dovolenou, navrhuje alternativy, vznáší 

námitky 

- vede telefonický rozhovor -  představí se, 

zanechá vzkaz, nadiktuje své telefonní číslo 

-  koupí si jízdenku/letenku, zeptá se na odjezd 

vlaku, autobusu, odlet letadla 

- vyjadřuje své názory, souhlas či nesouhlas 

s názory ostatních 

- vyjmenuje a popíše různé druhy sportu a 

vyjadřuje svůj vztah ke sportu 

- aktivity o víkendu 

- plánování dovolené 

- telefonický rozhovor 

- obraty při cestování  

- výměna názorů 

- sportovní aktivity 

 

   3. ročník 

 

- shrne obsah souvislých projevů a diskusí 

rodilých mluvčí  

- odhaduje význam neznámých výrazů podle 

kontextu a způsobu tvoření slov 

- nalezne v promluvě i detailní informace 

- sdělí obsah vyslechnutého nebo přečteného 

příběhu 

- vypráví příběhy a zážitky 

- popíše své pocity 

- sdělí a zdůvodní svůj názor 

- zapojí se do hovoru bez přípravy 

- vyměňuje si informace běžné při neformálních 

hovorech 

- vytvoří složitější slohový útvar 

1. Řečové dovednosti: 

- poslech s porozuměním projevů střední 

obtížnosti 

- zpracování textů střední obtížnosti 

v podobě reprodukce 

- interakce ústní i písemná 

- písemný projev 
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- vyslovuje srozumitelně 

- napodobuje intonaci rodilých mluvčí 

 

- aktivně používá širokou slovní zásobu 

 

 

- aktivně používá všechny probrané časy 

- používá základní odbornou slovní zásobu 

2. Jazykové prostředky: 

Výslovnost 

 

Slovní zásoba k tématům: 

Bydlení, kultura, nakupování, 

technologie, životní prostředí, společnost. 

Gramatika: 

- opakování předpřítomného času 

- vztažné věty 

- vazba předmětu s infinitivem 

- infinitiv po too a enough 

- vyjadřování možnosti, jistoty a 

pravděpodobnosti 
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- používá stylisticky správné obraty umožňující 

nekonfliktní vztahy a komunikaci 

- komunikuje s přiměřenou mírou sebedůvěry 

- popíše svůj psychický i fyzický stav 

- objedná nocleh 

- zeptá se na informace v recepci 

- zeptá se na cestu a podle pokynů se zorientuje 

v neznámém prostředí 

- objedná si věci či služby 

- pronese prosbu, žádost, příkaz, přání atd. 

3. Komunikační situace a jazykové 

funkce: 

- objednání noclehu 

- informace v recepci 

- orientace v neznámém prostředí 

- objednání a placení věcí a služeb 

- vyjadřování prosby, žádosti, potřeby, 

příkazy, zákazu, rady, přání atd. 
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   4. ročník 

 

- nalezne v promluvě i detailní informace 

- sdělí obsah i detailní informace vyslechnutého 

nebo přečteného příběhu 

- čte s porozuměním středně obtížné texty  

- sdělí a zdůvodní svůj názor 

- zformuluje písemně vlastní myšlenky 

- zapojí se do hovoru bez přípravy 

- vytvoří složitější slohový útvar 

1. Řečové dovednosti: 

- poslech s porozuměním 

monologických i dialogických projevů 

střední obtížnosti 

- mluvení bez přípravy na jakékoliv 

téma z oblasti každodenního života 

- interakce ústní i písemná 

- písemný projev 
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- aktivně používá širokou slovní zásobu týkající 

se probíraných maturitních okruhů 

- aplikuje probraná gramatická pravidla 

- používá opisné prostředky při vyjadřování 

složitých myšlenek 

2. Jazykové prostředky: 

Výslovnost 

Slovní zásoba k maturitním tématům: 

Osobní charakteristika, rodina, domov a 

bydlení, každodenní život, vzdělávání, 

volný čas a zábava, mezilidské vztahy, 

cestování a doprava, zdraví a hygiena, 

stravování, nakupování, práce a povolání, 

služby, společnost, zeměpis a příroda, 

odívání, móda, reálie 

Gramatika: 

- trpný rod 

- časové a podmínkové věty s odkazem 

na budoucnost 

- přací věty se slovesem wish 

- předminulý čas 
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V rámci jednotlivých tematických okruhů se žák:  

- vyjadřuje v samostatné promluvě (s přípravou 

i bez přípravy) 

- popisuje a srovnává scény a situace zachycené 

na obrázcích a fotografiích 

- dovede zahájit, udržovat, ukončit rozhovor 

- vyzvat partnera ke komunikaci  

- reagovat na situaci 

3. Komunikační situace a jazykové 

funkce: 

- vyjádření záměru, návrhu, souhlasu, 

odmítnutí, zájmu atd. 

- vyjádření přesvědčení, jistoty, naděje, 

uspokojení, obav, strachu atd. 
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Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět občanská nauka směřuje k pozitivnímu ovlivnění hodnotové orientace 

a postojů žáků tak, aby byli ve svém životě slušnými lidmi a informovanými aktivními 

občany svého demokratického státu, aby jednali uvážlivě a odpovědně vůči sobě i občanské 

komunitě. Občanská nauka učí žáky kriticky myslet, nenechat se manipulovat a co nejvíce 

rozumět světu, v němž žijí. 

Charakteristika učiva 

V občanské nauce se realizují obsahové okruhy učiva: 

Člověk v lidském společenství – učí žáky poznávat společnost, v níž žijí, a najít v ní své 

místo; 

Člověk jako občan – vychovává žáky k demokratickému občanství a připravuje na aktivní 

občanský život; 

Soudobý svět – učí  žáky orientovat se v současném světě; 

Člověk a svět (praktická filozofie) – učí žáky klást si filozoficko-etické otázky a hledat na ně 

odpovědi. 

Učivo je didaktickým výběrem takových obsahů, které jsou užitečné pro žákův život 

a pomáhají mu rozhodovat se a jednat. Estetické vzdělávání se prolíná  především částí 

kultura a vede žáky k utváření kladného vztahu k materiálním a duchovním hodnotám. 

Tematický okruh Člověk v dějinách je součástí učiva Dějiny výtvarné kultury a Dějiny 

moderního umění, okruh Člověk a právo je součástí předmětu Ekonomika podnikání. 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Výuka směřuje k tomu, aby žáci:  

- měli vhodnou míru sebevědomí a byli schopni sebehodnocení; 

- jednali odpovědně a přijímali odpovědnost za svá rozhodnutí a jednání; 

- cítili potřebu občanské aktivity, vážili si demokracie a svobody, usilovali o její zachování 

a zdokonalování, hledali hranice mezi osobní svobodou a společenskou odpovědností; 

- jednali v souladu s humanitou a vlastenectvím, s demokratickými občanskými ctnostmi, byli 

kriticky tolerantní a solidární, byli ochotni angažovat se nejen pro vlastní prospěch, ale i pro 

veřejný zájem; 

- nenechali sebou manipulovat, tvořili si vlastní úsudek; 

- oprostili se od stereotypů, předsudků a předsudečného jednání ve vztahu k lidem jiné víry, 

etnického původu a sociálního zařazení; 

- byli ochotni klást si existenční a morální otázky a hledat na ně řešení; 

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno  

Učební osnova předmětu:  

OBČANSKÝ ZÁKLAD 

Obor vzdělání: 82-41-M/03 

Scénická a výstavní tvorba 
Název ŠVP: Nová média 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma 
Celkový počet hodin týdně za celou dobu 

vzdělávání: 4 

Platnost: od 1. 9. 2016 
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- vážili si života, zdraví, materiálních a duchovních hodnot, dobrého životního prostředí 

a snažili se je zachovat pro příští generace. 

Výukové strategie (pojetí výuky) 

Výuka v občanské nauce má být pro žáky zajímavá, stimulující a má vést k rozvoji jejich 

klíčových kompetencí. Učitel se žáky řeší praktické otázky jejich osobního a občanského 

života. Motivuje je k získávání informací z různých zdrojů – verbální texty, ikonické texty, 

texty kombinované. Používány jsou i prostředky výpočetní techniky. Žáci se učí kritickému 

hodnocení informací (třídění, výběr a posuzování). Ve výuce se dále používá kooperativní 

učení, problémové učení, aplikují se různé diskusní a simulační metody. Výuka by měla být 

co nejvíce propojena s reálným prostředím mimo školu, proto jsou její nedílnou součástí 

návštěvy vhodných objektů a organizací, exkurze a besedy. Zařazeny budou také projekty 

a samostatné práce žáků. 

Hodnocení výsledků žáků 

Při hodnocení žáků oceňujeme především hloubku porozumění poznatkům, schopnost 

aplikovat je při řešení problémů, schopnost kritického myšlení, dovednost práce s texty, 

samostatnost úsudku a schopnost výstižně formulovat myšlenky, argumentovat a diskutovat. 

Žáci budou hodnoceni objektivně tak, aby hodnocení mělo motivační a výchovný charakter. 

Důraz bude kladen především na celkový přístup žáka k vyučovacímu procesu a jeho zájem 

o danou problematiku. 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat 

Občanská nauka rozvíjí tyto kompetence žáků:  

- využívat svých vědomostí a dovedností v praktickém životě: ve styku s jinými lidmi 

a různými institucemi, při řešení praktických otázek svého politického i filozoficko-etického 

rozhodování, hodnocení a jednání, při řešení svých problémů sociálního charakteru; 

- získávat a kriticky hodnotit informace z různých zdrojů;  

- formulovat věcně, pojmově a formálně správně své názory na sociální, politické 

a filozoficko-etické otázky, náležitě je podložit argumenty a tvořivě o nich debatovat 

s partnery. 

Vyučovacím předmětem se prolínají všechna průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti 

Žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

- měli vhodnou míru sebevědomí a schopnost morálního úsudku; 

- dovedli jednat s lidmi, diskutovat, hledat a přijímat kompromisní řešení; 

- angažovali se i pro veřejné zájmy a ve prospěch jiných lidí; 

- byli připraveni klást si základní existenční otázky a hledat na ně odpovědi; 

- byli schopni odolávat myšlenkové manipulaci. 

Člověk a svět práce 

Žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

- si uvědomili zodpovědnost za vlastní život, význam vzdělání pro život; 

- byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu. 

Člověk a životní prostředí 

Žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

- se učili poznávat svět a lépe mu rozuměli; 

- měli úctu k živé i neživé přírodě, respektovali život jako nejvyšší hodnotu;-přijímali 

odpovědnost za vlastní rozhodování a jednání. 
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Informační a komunikační technologie 

Žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

- používali prostředky informačních a komunikačních technologií, získávali informace 

z otevřených zdrojů, zejména z celosvětové sítě Internet, a to nejen pro účely uplatnění se 

v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání.  

Hodinové dotace jednotlivých tematických celků mají pouze orientační charakter. 

 

 

 

2. Rozpis učiva  2. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
Hodinová 

dotace 

Žák: 

- dokáže se orientovat se ve své osobnosti - na 

konkrétním příkladě rozpozná projevy lidí různého 

temperamentu  

- praktikuje základní pravidla efektivního učení  

- vysvětlí podstatu začleňování člověka do 

společnosti a význam mezilidských vztahů  

- zvládá společensky vhodné metody komunikace  

- praktikuje jednoduché relaxační techniky  

- porovná různé způsoby řešení náročných životních 

situací - orientuje se v nabídce volnočasových aktivit 

- objasní význam volného času a odpočinku  

- pro jedince - vysvětlí význam péče o kulturní 

hodnoty, význam vědy a umění v životě  

- orientuje se v nabídce kulturních institucí  

- pojmenuje a popíše základní jevy společenského 

života - na příkladech vysvětlí pojem sociální role  

- popíše sociální nerovnost a chudobu ve vyspělých 

demokraciích  

- uvede postupy, jimiž lze do jisté míry řešit sociální 

problémy, kam se může obrátit, když se dostane do 

složité sociální situace  

- rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy a výdaje 

domácnosti  

- sestaví rozpočet domácnosti  

- navrhne jak řešit schodkový rozpočet domácnosti a 

jak naložit s přebytkovým rozpočtem domácnosti  

- diskutuje o sociálních problémech současnosti  

- charakterizuje současnou českou společnost  

- dokáže rozpoznat vhodné společenské chování v 

určité situaci  

- debatuje o pozitivech i problémech multikulturního 

soužití  

- na příkladech porovná typické znaky kultur 

hlavních národností na našem území 

- objasní příčiny migrace lidí  

1. Člověk v lidském společenství  

- osobnost, sebepoznání, sebevýchova  

- učení  

- vliv prostředí na člověka  

–komunikace, konflikt  

- náročné životní situace  

- volný čas  

- hmotná a duchovní kultura  

- kulturní instituce v ČR a regionu  

- společnost, společnost tradiční a 

moderní, pozdně moderní  

- společenská kultura  

– principy a normy společenského 

chování, společenská výchova 

 - sociální role, sociální pozice, sociální 

nerovnost a chudoba v současné 

společnosti  

- majetek a jeho nabývání, rozhodování o 

finančních záležitostech jedince a rodiny, 

rozpočtu domácnosti, zodpovědné 

hospodaření  

- společenské vrstvy,elity a jejich úloha - 

problémy života společnosti, současná 

česká společnost - rasy, etnika, národy a 

národnosti, majorita a minority ve 

společnosti, multikulturní soužití 

- kultura národností na našem území  

- migrace, migranti, azylanti  

- postavení mužů a žen, genderové 

problémy 
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- posoudí, kdy je v praktickém životě rovnost 

pohlaví porušována  

3. ročník 

 - popíše, co je stát a jakou má funkci  

- uvede podmínky získání a pozbytí českého 

občanství  

- popíše české státní symboly  

- objasní podstatu demokracie, její mechanismy a 

problémy  

- charakterizuje politický systém ČR  

- orientuje se v základních ustanoveních Ústavy ČR 

a Listiny základních práv a svobod  

- uvede, kde najde pomoc, jsou-li jeho práva a 

svobody ohroženy  

- vysvětlí funkci masových médií ve státě  

- posoudí na konkrétních případech klady a zápory 

činnosti masových médií v současné české 

společnosti  

- vysvětlí na konkrétním příkladu mediálního sdělení 

fakta od názorů  

- vysvětlí, co se rozumí svobodou veřejného mínění 

- na konkrétních příkladech vysvětlí charakteristiky 

základních politických ideologií  

- rozliší, co jednotlivé současné parlamentní strany v 

ČR občanům nabízejí  

- objasní funkci svobodných voleb  

- interpretuje výsledky voleb a volebních preferencí 

v tabulkách a grafech  

- na konkrétním příkladu ze současnosti rozliší, zda 

se jedná o politický extremismus  

- uvede na konkrétních příkladech podporu a 

propagaci hnutí směřujících k potlačování práv a 

svobod člověka  

- uvede příklady občanské aktivity ve svém regionu 

- vysvětlí, co se rozumí občanskou společností  

- uvede na příkladech, jak se mohou občané podílet 

na samosprávě obce  

- debatuje o tom, jaké by měl mít vlastnosti a jak by 

se měl občan chovat, aby demokracie fungovala 

 

2. Člověk jako občan  

- co je stát  

– jakou má úlohu, státy na počátku 21. 

století  

- český stát  

ň- demokracie, její základní hodnoty a 

principy  

- ČR a její politický systém  

- Ústava ČR a Listina základních práv a 

svobod  

- lidská práva  

- svobodný přístup k informacím, svoboda 

veřejného mínění  

- masová média a jejich funkce  

- politika, politické ideologie, politické 

strany, volby  

- politický radikalismus a extremismus  

- teror a terorismus  

- občanská participace, občanská 

společnost  

- správa a samospráva  

- demokratický občanský étos 

 

32 

4. ročník 

 

- popíše rozčlenění soudobého světa  

- vysvětlí konflikty v soudobém světě, debatuje o 

možném budoucím vývoji  

- vymezí cíle evropské integrace  

3. Soudobý svět  

- dnešní uspořádání světa  

- vyspělé státy a rozvojové země a jejich 

problémy  

- konflikty v soudobém světě  

- integrace a dezintegrace v Evropě  

16 
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- popíše, jak funguje EU a jaké má orgány  

- posoudí argumenty pro a proti evropské integraci  

- uvede významné mezinárodní organizace (NATO, 

OSN,..), jejich cíle a zhodnotí jejich význam  

- vysvětlí vliv členství ČR v EU a ostatních 

organizacích na život jejích občanů  

- uvede příklady globálních problémů soudobého 

světa  

- uvede příklady globalizace a posoudí jejich dopad 

na lidi  

- charakterizuje hlavní světová náboženství 

 

- mezinárodní společenství - ČR v 

soudobém světě  

- globální problémy  

- globalizace  

- rozmanitost soudobého světa  

– nejvýznamnější světová náboženství 

 

- objasní funkci víry a náboženství v životě člověka  

- uvede na konkrétním příkladu projev 

náboženského fundamentalismu 

 

4. Člověk v lidském společenství  

- víra a ateismus, náboženství a církve, 

náboženská hnutí, sekty, náboženský 

fundamentalismus  

 

4 

- vysvětlí, jaké otázky řeší filozofie  

- dokáže používat vybraný pojmový aparát  

- dokáže pracovat s jemu obsahově a formálně 

dostupným textem  

- debatuje o praktických filozofických a etických 

otázkách  

- charakterizuje na příkladu úlohu svědomí, viny, 

morálky, mravnosti a volního jednání  

- vysvětlí na příkladech autonomní a heteronomní 

morálku 

 - vysvětlí, proč jsou lidé za své názory a jednání 

odpovědni 

 

5. Člověk a svět (praktická filozofie) 

 - vznik filozofie a základní filozofické 

problémy  

- hlavní filozofické disciplíny  

- význam filozofie a etiky v životě 

člověka, smysl filozofie a etiky pro řešení 

životních situací  

- etika a její předmět, základní pojmy 

etiky 

 - mravní hodnoty a normy, mravní 

rozhodování a odpovědnost  

- životní postoje a hodnotová orientace 

 

8 
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1. Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Předmět fyzika rozvíjí schopnost hlouběji chápat zákonitosti přírodních jevů. Přispívá 

k formování žádoucích vztahů k přírodnímu prostředí. Umožňuje žákům uvědomovat si děje, 

které probíhají v živé i neživé přírodě a porovnávat objektivní skutečnosti se subjektivním 

vnímáním člověka. 

Charakteristika učiva 

V základech kinematiky, dynamiky a statiky je důraz kladen na definování fyzikálních 

veličin, porozumění vztahům mezi nimi a odvozování jednotek v soustavě SI. 

Mechanika tekutin vysvětluje vlastnosti tekutin v klidu a pohybu. 

Termika je zaměřena na strukturu látek, pojmy tepla a teploty, vnitřní energii tělesa a tepelné 

motory. 

Elektřina a magnetismus objasní existenci elektrického a magnetického pole, principy indukce 

a využití v praxi. 

Fyzika atomu umožňuje poznání podstaty světla, elektromagnetického spektra, radioaktivity 

a praktických aplikací. 

Vlnění, akustika a optika seznámí žáky s vlastnostmi vlnění, zvuku a světla. 

Popis vesmíru obsahuje charakteristiku hvězd, planet a zákony jejich pohybu. 

Předmět fyzika má mezipředmětovou vazbu zejména na matematiku, ale i na ostatní 

přírodovědné předměty. Fyzikální poznatky jsou aplikovány také v odborných předmětech. 

Směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Výuka fyziky směřuje k tomu, aby žáci 

- si průběžně uvědomovali, že svět je zákonitý, velmi složitý, popisovaný matematicky, a aby 

k němu tedy získávali úctu 

- vnímali postavení člověka v přírodě, jeho soubor poznání a vážili si vědeckých poznatků 

- rozlišovali objektivní fyzikální skutečnosti a jejich subjektivní vnímání smysly člověka 

- chápali paralelní subjektivní světy člověka, různých zvířat, rostlin a z tohoto pochopení 

získávali respekt a lásku k životu v jeho různých formách 

- uvědomovali si, že všechna technika a technologie má kladné i záporné důsledky a dovedli 

je klasifikovat 

- nevnímali současnou úroveň techniky jako samozřejmost, ale jako výsledek lidského 

poznávání, obětí a spolupráce celé společnosti 

- získávali názor, že oni sami jsou a budou článkem této složité struktury, kterou je třeba 

rozvíjet, nikoli ničit 

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno 
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- matematické vztahy chápali jako informace, funkční závislosti a uměli tyto závislosti vyčíst 

a graficky vyjádřit, aby vnikli do matematiky jako jazyka vědy 

- aby měli odvahu klást si existenční a etické otázky a hledat na ně odpovědi 

Strategie výuky (pojetí výuky) 

Při probírání nového učiva je obvykle volena metoda výkladu nebo řízeného rozhovoru. 

Součástí výuky je provádění pokusů, využívání didaktické techniky, modelů, provádění 

laboratorních prací a vypracování protokolů. 

Hodnocení výsledků žáků 

Žáci se hodnotí z ústního a písemného projevu. Při hodnocení se sleduje odborná správnost, 

logická posloupnost výkladu, jazykové vyjadřování. Hodnotí se také zpracování protokolů 

z laboratorních prací, zpracování a přednes referátů k vybraným tématům. 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat 

Předmět fyzika se podílí zejména na rozvíjení následujících kompetencí: 

- žák vysvětlí fyzikální poznatek, zákon, definici, pojem 

- interpretuje matematický vztah mezi fyzikálními veličinami a použije grafy funkcí 

- vysvětlí význam vybraných konstant 

- řeší formálně správně fyzikální úlohu: obecné řešení, číselné řešení, zápis jednotek 

- vysvětlí význam fyzikálního poznatku pro praxi 

- bezpečně zachází s technickými zařízeními 

- vysvětlí fyzikální principy vybraných technických zařízení 

- rozliší podstatné vlastnosti od nepodstatných 

- porozumí základním ekologickým souvislostem a postavení člověka v přírodě 

- získává postoj osobní zodpovědnosti za životní prostředí 

Uplatnění průřezových témat: 

Žáci maximálně využijí matematické znalosti, které neustále aplikují na popis fyzikálních 

skutečností. Využijí základy IKT k vypracování protokolů, referátů, tabulek, grafů. Fyzikální 

poznatky uplatní v předmětu ekologie. 

Hodinové dotace jednotlivých tematických celků mají pouze orientační charakter. 

 

2. Rozpis učiva 1. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
Hodinová 

dotace 

Žák: 1 Mechanika 
24 

- rozliší druhy pohybů a řeší jednoduché úlohy na 
pohyb hmotného bodu 

- určí síly, které působí na tělesa, a popíše, jaký druh 
pohybu tyto síly vyvolají 

- určí mechanickou práci a energii při pohybu tělesa 
působením stálé síly 

- vysvětlí na příkladech platnost zákona zachování 
mechanické energie 

- určí výslednici sil působících na těleso 

- aplikuje Pascalův a Archimédův zákon při řešení 
úloh 

- pohyby přímočaré, pohyb rovnoměrný po 
kružnici 

- Newtonovy pohybové zákony, síly v 
přírodě, gravitace 

- mechanická práce a energie 

- posuvný a otáčivý pohyb, skládání sil 

- tlakové síly a tlak v tekutinách 
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- vysvětlí význam teplotní roztažnosti látek v 

přírodě a v technické praxi 

- vysvětlí pojem vnitřní energie soustavy (tělesa) a 

způsoby její změny 

- popíše principy nejdůležitějších tepelných motorů 

- popíše přeměny skupenství látek a jejich význam v 

přírodě a v technické praxi 

2 Termika 

- teplota, teplotní roztažnost látek 

- teplo a práce, přeměny vnitřní energie 

tělesa 

- tepelné motory 

- struktura pevných látek a kapalin, 

přeměny skupenství 

 

12 

 

- popíše elektrické pole z hlediska jeho působení na 

bodový elektrický náboj 

- řeší úlohy s elektrickými obvody s použitím 

Ohmova zákona 

- popíše princip a použití polovodičových součástek 

s přechodem PN 

- určí magnetickou sílu v magnetickém poli vodiče 

s proudem 

- popíše princip generování střídavých proudů a 

jejich využití v energetice 

3 Elektřina a magnetismus 

- elektrický náboj tělesa, elektrická síla, 

elektrické pole, kapacita vodiče 

- elektrický proud v látkách, zákony 

elektrického proudu, polovodiče 

- magnetické pole, magnetické pole 

elektrického proudu, elektromagnetická 

indukce 

- vznik střídavého proudu, přenos 

elektrické energie střídavým proudem 

10 

 

- rozliší základní druhy mechanického vlnění a 

popíše jejich šíření 

- charakterizuje základní vlastnosti zvuku 

- hodnotí negativní vliv hluku a zná způsoby 

ochrany sluchu 

- charakterizuje světlo jeho vlnovou délkou a 

rychlostí v různých prostředích 

- řeší úlohy na odraz a lom světla 

- řeší úlohy na zobrazení zrcadly a čočkami 

- vysvětlí optickou funkci oka a korekci jeho vad 

- popíše význam různých druhů 

elektromagnetického záření 

4 Vlnění a optika 

- mechanické kmitání a vlnění 

- zvukové vlnění 

- světlo a jeho šíření 

- zrcadla a čočky, oko 

- druhy elektromagnetického záření, 

rentgenové záření 

8 

 

- popíše strukturu elektronového obalu atomu z 
hlediska energie elektronu 

- popíše stavbu atomového jádra a charakterizuje 
základní nukleony 

- vysvětlí podstatu radioaktivity a popíše způsoby 

ochrany před jaderným zářením 

- popíše princip získávání energie v jaderném reaktoru 

5 Fyzika atomu 

- model atomu, laser 

- nukleony, radioaktivita, jaderné záření 

- jaderná energie a její využití 

5 

 

- charakterizuje Slunce jako hvězdu 

- popíše objekty ve sluneční soustavě 

- uvede příklady základních typů hvězd. 

6 Vesmír 

- Slunce, planety a jejich pohyb, komety 

- hvězdy a galaxie 

5 
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1. Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Výuka chemie přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení přírodních jevů a zákonů, 

k formování žádoucích vztahů k přírodnímu prostředí a umožňuje žákům proniknout do dějů, 

které probíhají v živé i neživé přírodě. Učivo chemie i metody prací v předmětu dávají žákům 

návod k řešení problémů každodenního života, které souvisejí se vzrůstající chemizací.  

Charakteristika učiva 

Učivo chemie 1. ročníku navazuje na výuku chemie na základní škole. Žáci získávají nejdříve 

nezbytné úvodní obecně chemické poznatky. Následují základy anorganické a organické 

chemie a na závěr chemie přírodních látek v biochemii. 

Předmět chemie má mezipředmětovou vazbu na matematiku, fyziku a základy ekologie. 

Poznatky z předmětu chemie jsou aplikovány také v odborných předmětech. 

Směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Výuka chemie směřuje k tomu, aby žáci 

- nevnímali současnou úroveň techniky jako samozřejmost, ale jako výsledek lidského 

poznávání, obětí a spolupráce celé společnosti 

- získávali názor, že oni sami jsou a budou článkem této složité struktury, kterou je třeba 

rozvíjet, nikoli ničit 

- porozuměli postavení člověka v přírodě, základním ekologickým souvislostem a zdůvodnili 

nezbytnost udržitelného rozvoje 

- vážili si odborníků v jakékoliv oblasti lidské činnosti a tím získali potřebu celoživotního 

vzdělávání 

Strategie výuky (pojetí výuky) 

Při probírání nového učiva je obvykle volena metoda výkladu nebo řízeného rozhovoru. 

Součástí výuky chemie je provádění pokusů, využívání didaktické techniky, modelů, 

provádění laboratorních prací a vypracování protokolů. 

Hodnocení výsledků žáků 

Žáci se hodnotí z ústního a písemného projevu. Při hodnocení se sleduje odborná správnost, 

schopnost uvádět učivo do souvislosti s jinými tématy, logicky myslet a používat správně 

chemické názvosloví. Hodnotí se také zpracování a přednes referátů na dané téma, činnosti 

související s žákovskými laboratorními pracemi, s výpočtovými cvičeními, s využíváním 

odborné literatury a řešením úloh na počítači.  
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Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat 

Vyučovací předmět chemie se podílí zejména na rozvoji následujících kompetencí  

- srozumitelně a odborně formulovat své myšlenky, aktivně se zúčastnit diskusí a obhajovat 

své názory a postoje 

- přijímat a odpovědně plnit své úkoly 

- pracovat s odborným chemickým textem 

- využívat přírodovědných poznatků a dovedností v praktickém životě 

- logicky uvažovat a řešit jednoduché přírodovědné problémy 

- pozorovat a zkoumat chemické experimenty 

- posuzovat chemické látky z hlediska nebezpečnosti a vlivu na živé organismy 

- aplikovat matematické postupy při řešení chemických úloh 

- pracovat s informacemi a prostředky IKT 

- uvědomovat si význam pozitivního postoje člověka k přírodě a svůj podíl k její ochraně 

Hodinové dotace jednotlivých tematických celků mají pouze orientační charakter. 

 

2. Rozpis učiva 1. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
Hodinová 

dotace 

Žák: 1 Obecná chemie 
20 

- dokáže porovnat fyzikální a chemické vlastnosti 

různých látek; 

- popíše stavbu atomu, vznik chemické vazby; 

- formuluje názvy, značky a vzorce vybraných 

chemických prvků a sloučenin; 

- popíše charakteristické vlastnosti nekovů, kovů 

a jejich umístění v periodické soustavě prvků; 

- popíše základní metody oddělování složek ze 

směsí a jejich využití v praxi; 

- vyjádří složení roztoku a připraví roztok 

požadovaného složení; 

- vysvětlí podstatu chemických reakcí a zapíše 

jednoduchou chemickou reakci chem. rovnicí; 

- provádí jednoduché chemické výpočty, které lze 

využít v odborné praxi; 

- chemické látky a jejich vlastnosti 

- částicové složení látek, atom, molekula 

- chemická vazba 

- chemické prvky, sloučeniny 

- chemická symbolika 

- periodická soustava prvků 

- směsi a roztoky 

- chemické reakce, chemické rovnice 

- výpočty v chemii 

 

 

- vysvětlí vlastnosti anorganických látek; 

- tvoří chemické vzorce a názvy vybraných 

anorganických sloučenin; 

- charakterizuje vybrané prvky a anorganické 

sloučeniny a zhodnotí jejich využití v odborné 

praxi a v běžném životě, posoudí je z hlediska 

vlivu na zdraví a životní prostředí; 

2 Anorganická chemie 

- anorganické látky, oxidy, kyseliny, 

hydroxidy, soli 

- názvosloví anorganických sloučenin 

- vybrané prvky a anorganické sloučeniny 

v běžném životě a v odborné praxi 

15 
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- charakterizuje základní skupiny uhlovodíků a 

jejich vybrané deriváty a tvoří jednoduché 

chemické vzorce a názvy; 

- uvede významné zástupce jednoduchých 

organických sloučenin a zhodnotí jejich využití 

v odborné praxi a v běžném životě, posoudí je 

z hlediska vlivu na zdraví a životní prostředí; 

3 Organická chemie 

- vlastnosti atomu uhlíku 

- základ názvosloví organických 

sloučenin 

- organické sloučeniny v běžném životě 

a odborné praxi 

14 

 

- charakterizuje biogenní prvky a jejich sloučeniny; 

- charakterizuje nejdůležitější přírodní látky; 

- popíše vybrané biochemické děje. 

4 Biochemie 

- chemické složení živých organismů 

- přírodní látky, bílkoviny, sacharidy, 

lipidy, nukleové kyseliny, 

biokatalyzátory 

- biochemické děje 

15 
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1. Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Cílem předmětu je doplnit základní ekologické poznatky, ze kterých bude vycházet ekologie 

i biologie. Cílem je vést žáky od pochopení základních ekologických souvislostí v přírodě 

k poznání vztahů člověka a jeho životního prostředí v současné etapě civilizačního 

a vědeckotechnického vývoje. Cílem je přispět k utváření takových postojů člověka 

k prostředí, které by vedly k udržitelnému rozvoji života na zemi. 

Cíle ekologického a biologického vzdělávání jsou určující pro vymezení obsahu učiva. 

Charakteristika učiva 

Učivo je roztříděno do třech základních tematických celků. V úvodní části si žáci prohloubí 

a rozšíří vědomosti o základních znacích a projevech života, základy biologie a dědičnosti. 

V dalším se seznámí se základy ekologie, především s významem ekologie v současném 

životě. Poznávají vliv podmínek prostředí na rozvoj živých organismů, meze přizpůsobivosti 

organismů k prostředí, učí se chápat principy oběhu látek a toku energie v přírodě. Seznamují 

se s příklady ekosystémů a s principy dynamické přírodní rovnováhy. V této souvislosti se učí 

chápat nebezpečí ohrožení přírody lidskými činnostmi, jakož i význam poznávání 

ekologických vztahů a nezbytnost komplexní ochrany přírody.  

Uvědomí si biologickou podstatu člověka, základní podmínky jeho existence a vliv okolního 

prostředí na jeho život.V této souvislosti s ontogenezí lidského života se blíže seznamují se 

specifickými problémy jeho jednotlivých etap z hlediska biologického a psychosociálního. 

Velký důraz se klade na otázky rozvoje lidských populací. 

Žáci si uvědomují závažnost otázek životního prostředí z hlediska přírodních zdrojů 

i z hledisek ekologických, poznávají různá ohrožení životního prostředí člověka i života 

v celé přírodě. Seznamují se z přístupem našeho státu k řešení problémů životního prostředí, 

s mezinárodní spoluprací v této oblasti i s významem odpovědnosti každého jedince za 

ochranu a zlepšení životního prostředí. 

Úkolem vyučování předmětu je ovlivňovat nejen racionální stránku osobnosti člověka, ale 

také stránku emocionální a estetickou a rozvíjet tak žádoucí aktivitu žáků. 

Dosažení uvedených cílů předmětu ovlivní nejen výběr obsahu učiva, ale i volba vhodných 

vyučovacích metod, postupů a organizačních forem, přiměřených mentální úrovni žáků 

a zaměření oboru přípravy. 

Ekologie má vztah k řadě přírodovědných i humanitních předmětů (fyzika, chemie, 

matematika, občanská výchova). 

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno 

Učební osnova předmětu:  

EKOLOGIE 

Obor vzdělání: 82-41-M/03 

Scénická a výstavní tvorba 
Název ŠVP: Nová média 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma 
Celkový počet hodin týdně za celou dobu 

vzdělávání: 1 

Platnost: od 1. 9. 2013 
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Směřování výuky v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí 

Výuka ekologického a biologického vzdělávání směřuje k naplnění vzdělávacího cíle. 

Směřuje k odstranění ekologické negramotnosti, k odpovědnosti uvažovat v souvislostech 

domýšlet důsledky svých činností s perspektivou nejbližších let chápat a vědět co a jak 

ohrožuje život a zdraví člověka. Směřuje k dosažení harmonie mezi lidskou společností 

a biosférou uvědomit si, že právo na zdravý život patří mezi základní lidská práva. Vyžadují 

aplikovat získané poznatky do nových situací, rozvoj samostatnosti, aktivity, tvořivosti, 

odpovědnosti a fantazie. Vyžadují spojování s praxí, poznávání okolního prostředí. 

Strategie výuky 

Dosažení uvedených cílů ovlivní nejen výběr obsahu učiva, ale i volba vhodných vyučovacích 

metod, postupů a organizačních forem. Je vhodné zařadit besedy, exkurse a všeobecně dávat 

přednost aktivizujícím metodám a využívat regionálních zvláštností. 

Při hodnocení výsledků žáků se sleduje:  

- jak žák využívá přírodovědných poznatků v praktickém životě a jeho samostatný úsudek ke 

světovým ekologickým problémům. Jestli logicky uvažuje a jak přistupuje k ekologickým 

problémům ve svém okolí. Jestli vyhledává informace o životním prostředí, jaké k nim 

zaujímá stanovisko, zda rozumí základním ekologickým souvislostem a postavení člověka 

v přírodě. 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat 

Žák by si měl odnést do života z jednotlivých celků především tyto informace a podněty: 

- co je život (složitost, dokonalost a přitom zranitelnost života); 

- jednotný základ všech organismů a naopak jejich rozmanitost a neopakovatelnost; 

- pochopit nezbytnost vhodných podmínek pro život, vzájemnou souvislost mezi živou 

a neživou přírodou i mezi různými formami života; 

- jednotný princip všech ekosystémů i jejich rozmanitosti; 

Vyučovacím předmětem se prolínají tato průřezová témata 

Občan v demokratické společnosti – je obsahem tematických celků: vlivy prostředí na 

člověka; zdraví a nemoc; globální problémy; přírodní zdroje energie a surovin 

Člověk a životní prostředí – je obsahem předmětu a ekologie 

Člověk a svět práce – je obsahem tematických celků: dopady činností člověka na životní 

prostředí; zdraví a nemoc 

Hodinové dotace jednotlivých tematických celků mají pouze orientační charakter. 

 

2. Rozpis učiva 1. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
Hodinová 

dotace 

Žák: 

- charakterizuje názory na vznik a vývoj života na 

Zemi; 

- Vyjádří vlastními slovy základní vlastnosti živých 

soustav; 

- popíše buňku jako základní stavební a funkční 

jednotku života; 

- vysvětlí rozdíl mezi prokaryotickou a 

eukaryotickou buňkou; 

1 Základy biologie  

- vznik a vývoj života na Zemi 

- vlastnosti živých soustav 

- typy buněk 

- rozmanitost organismů a jejich 

charakteristika 

- dědičnost a proměnlivost 

- biologie člověka 

9 
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- charakterizuje rostlinnou a živočišnou buňku a 

uvede rozdíly; 

- uvede základní skupiny organismů a porovná je; 

- objasní význam genetiky; 

- popíše stavbu lidského těla a vysvětlí funkci 

orgánů a orgánových soustav; 

- vysvětlí význam zdravé výživy a uvede principy 

zdravého životního stylu;  

- uvede příklady bakteriálních, virových a jiných 

onemocnění a možnosti prevence; 

- zdraví a nemoc 

 

- vysvětlí základní ekologické pojmy; 

- charakterizuje abiotické ( sluneční záření, 

atmosféra, pedosféra, hydrosféra) a biotické 

faktory prostředí (populace, společenstva, 

ekosystémy); 

- charakterizuje základní vztahy mezi organismy ve 

společenstvu; 

- uvede příklad potravního řetězce; 

- popíše podstatu koloběhu látek v přírodě 

z hlediska látkového a energetického; 

- charakterizuje různé typy krajiny a její využívání 

člověkem; 

2. Ekologie 

- základní ekologické pojmy 

- ekologické faktory prostředí 

- potravní řetězce 

- koloběh látek v přírodě a tok energie 

- typy krajiny 

15 

 

- popíše historii vzájemného ovlivňování člověka 

a přírody; 

- hodnotí vliv různých činností člověka na jednotlivé 

složky životního prostředí; 

- charakterizuje působení životního prostředí na 

člověka a jeho zdraví; 

- charakterizuje přírodní zdroje surovin a energie 

z hlediska jejich obnovitelnosti, posoudí vliv jejich 

využívání na prostředí; 

- popíše způsoby nakládání s odpady; 

- charakterizuje globální problémy na Zemi; 

- uvede základní znečišťující látky v ovzduší, ve 

vodě a v půdě a vyhledá informace o aktuální 

situaci; 

- uvede příklady chráněných území v ČR 

a v regionu; 

- uvede základní ekonomické, právní a informační 

nástroje společnosti na ochranu přírody a prostředí; 

- vysvětlí udržitelný rozvoj jako integraci 

environmentálních, ekonomických, 

technologických a sociálních přístupů k ochraně 

životního prostředí; 

3. Člověk a životní prostředí 

- vzájemné vztahy mezi člověkem 

a životním prostředím 

- dopady činností člověka na životní 

prostředí 

- přírodní zdroje energie a surovin 

- odpady 

- globální problémy 

- ochrana přírody a krajiny 

- nástroje společnosti na ochranu 

životního prostředí 

- zásady udržitelného rozvoje 

- odpovědnost jedince za ochranu přírody 

a životního prostředí 

8 
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- zdůvodní odpovědnost každého jedince za ochranu 

přírody, krajiny a životního prostředí; 

- na konkrétním příkladu z občanského života 

a odborné praxe navrhne řešení vybraného 

environmentálního problému. 
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Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno  

Učební osnova předmětu:  

MATEMATIKA 

Obor vzdělání: 82-41-M/03 

Scénická a výstavní tvorba 
Název ŠVP: Nová média 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma 
Celkový počet hodin týdně za celou dobu 

vzdělávání:  4 

Platnost: od 1. 9. 2010 

1. Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Matematické vzdělávání je významnou součástí obecné vzdělanosti. Je základním kamenem 

pro studium ostatních, zejména přírodních a technických věd. Matematika rozvíjí logické 

a abstraktní myšlení, vede žáky k samostatnému a systematickému řešení problémů. Má podíl 

na vytváření kritického myšlení a  věcné argumentace. Učí pamatovat si pouze nejpotřebnější 

informace a vše ostatní odvodit. Matematika rozvíjí geometrickou představivost v rovině 

i v prostoru.  

Charakteristika učiva 

Učivo předmětu je zařazeno pouze do dvou ročníku s hodinovými dotacemi: 1. ročník 

2 hodiny, 2. ročník 2 hodiny. Hlavní důraz v učivu je kladen na pochopení pojmu funkce. 

Zdůrazňovány jsou mezipředmětové vztahy, zvláště s fyzikou. Geometrie je představena 

nejprve ve své syntetické podobě, poté její analytická podoba. Jsou nastíněny základy 

kombinatoriky, pravděpodobnosti a statistiky zvláště ve své aplikační podobě. 

Matematika je pracovním nástrojem všech přírodovědných, ekonomických a technických 

předmětů. Je využívána ve všech kapitolách fyziky, v chemii, v informačních 

a komunikačních technologiích, v počítačové grafice a v ekonomice a podnikání. Předmět 

konstrukce střihů využívá poznatků zejména geometrie v rovině. 

Směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

- Výuka matematiky směřuje k tomu, aby žáci 

- samostatným řešením přiměřeně náročných úkolů dosáhli pocitu sebeuspokojení a sebeúcty 

- dokázali věcně správnou argumentací obhájit svoje řešení 

- dokázali přehodnotit svoje řešení, bude-li prokázáno jako špatné 

- uměli se učit ze svých chyb 

- kriticky hodnotili informace ve světě kolem sebe, nepodléhali demagogiím a propagandě 

Strategie výuky 

Ve výuce je uplatňována jak frontální výuka, tak skupinová či samostatná práce. Žáci pod 

vedením učitele řeší úlohy a problémy. 

Hodnocení výsledků žáků 

Žáci jsou hodnoceni na základě písemných prací, ústních zkoušek, domácích úkolů, 

samostatné práce i práce ve skupinách. 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí 

- Učitel klade důraz na deduktivní a induktivní postupy, aplikace, vede tak žáky k propojení 

mechanicky zvládnutých postupů s postupy pro objevování nových řešení – kompetence 

k řešení problémů, kompetence k učení. 
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- Učitel vede žáky k rozborům, hledání možností, obhájení vlastního řešení – kompetence 

komunikativní. 

- Učitel vede žáky ke spolupráci ve dvojicích i větších skupinách - personální a sociální 

kompetence  

- Učitel ve výuce vhodně využívá informační a komunikační technologie a vede k tomu 

i žáky - kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 

a pracovat s informacemi. 

- Rozvoj matematických kompetencí je náplní celého předmětu 

Přínos k aplikaci průřezových témat 

Občan v demokratické společnosti 

Matematika významně rozvíjí logické myšlení a schopnost analýzy problému a hledání řešení. 

Tento způsob myšlení vytváří kompetence k řešení problémů obecně, komunikativní 

kompetence, kompetence k práci s informacemi, kompetence k odpovědnému občanskému 

rozhodování a jednání. 

Člověk a životní prostředí 

Při studiu matematiky, zvláště pak teorie funkcí, trigonometrie a posloupností, získávají žáci 

představu o složitosti souvislostí v přírodě, ve společnosti, mezi člověkem a přírodou a mezi 

člověkem a životním prostředím. 

Člověk a svět práce 

Matematické myšlení usnadňuje žákům vyhledávat, dobře se orientovat a posuzovat 

informace o vzdělávací nabídce, profesních příležitostech, dále pracovat s informačními 

médii, výstižně se verbálně i písemně prezentovat. 

Informační a komunikační technologie 

- Při výuce matematiky lze využívat IKT při zpracování úloh, a to především z oblasti 

statistiky, kombinatoriky, funkcí a při tvorbě ročníkových a maturitních prací. Žáci 

používají tabulkový kalkulátor Excel, freewarové programy pro vykreslování grafů 

a samozřejmě Internet. 

Hodinové dotace jednotlivých tematických celků mají pouze orientační charakter.  

 

2. Rozpis učiva 1. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
Hodinová 

dotace 

Žák: 1. Operace s čísly a výrazy 
32 

- provádí aritmetické operace v množině reálných 

čísel; 

- používá různé zápisy reálného čísla; 

- používá absolutní hodnotu, zapíše a znázorní 

interval, provádí operace s intervaly (sjednocení, 

průnik); 

- provádí operace s mocninami a odmocninami; 

- provádí operace s: mnohočleny, lomenými výrazy, 

výrazy obsahujícími mocniny a odmocniny; 

- provádí výpočty jednoduchých finančních 

záležitostí a orientuje se v základních pojmech 

finanční matematiky; 

- číselné obory 

- absolutní hodnota reálného čísla 

- intervaly jako číselné množiny 

- mocniny a odmocniny 

- mnohočleny 

- základy finanční matematiky 
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2. Řešení algebraických rovnic, nerovnic a 

jejich soustav 
32 

- řeší lineární a kvadratické rovnice a jejich 

soustavy, lineární a kvadratické nerovnice 

- třídí úpravy rovnic na ekvivalentní a 

neekvivalentní; 

- lineární rovnice a nerovnice 

- kvadratická rovnice a nerovnice 

- soustavy rovnic a nerovnic 

 

   2. ročník 

 
3. Funkce a její průběh. 

32 

- rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, načrtne jejich 

grafy a určí jejich vlastnosti; 

- převádí jednoduché reálné situace do 

matematických struktur, pracuje s matematickým 

modelem a výsledek vyhodnotí vzhledem k realitě; 

- základní pojmy 

- lineární funkce 

- kvadratická funkce 

- racionální funkce 

- exponenciální a logaritmické funkce, 

- logaritmus 

 

 
4. Planimetrie 

10 

- používá pojmy a vztahy: bod, přímka, rovina, 

polorovina, odchylka dvou přímek, vzdálenost 

bodu od přímky, vzdálenost dvou rovnoběžek, 

úsečka a její délka, úhel a jeho velikost; 

- užívá věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků; 

- určí prvky v trojúhelníku, jeho obvod a obsah; 

- užívá goniometrické funkce k řešení v pravoúhlém 

trojúhelníku; 

- rozliší základní druhy mnohoúhelníků, určí jejich 

obvod a obsah; 

- rozlišuje pojmy kruh a kružnice, určí délku 

kružnice, obsah kruhu a jeho částí; 

- základní planimetrické pojmy 

- trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku 

- rovinné obrazce 

 

 
5. Stereometrie 

14 

- určí v prostoru: 

- vzájemnou polohu dvou přímek, přímky a roviny, 

dvou rovin; 

- odchylku dvou přímek, přímky a roviny, dvou 

rovin; vzdálenost bodu od roviny; 

- rozliší jednotlivá tělesa a určí jejich povrch; 

- základní polohové a metrické vlastnosti 

v prostoru 

 

 

 

- tělesa 

 

 

 
6. Práce s daty 

8 

- čte, vyhodnotí a sestaví tabulky, diagramy a grafy 

se statistickými údaji. 

 

- statistický soubor, absolutní a relativní 

četnost, variační rozpětí 
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1. Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecné cíle tělesné výchovy 

- přispívat k všestrannému a harmonickému rozvoji žáků SŠ upevňováním zdraví 

- rozvoj pohybových schopností 

- prohlubování pohybových dovedností a vědomostí 

- formování pozitivních vlastností osobnosti   

Charakteristika učiva 

Učivo tělesné výchovy představuje základní systém všestranné tělesné přípravy žáků 

k dosažení stanovených cílů. Tvoří ho gymnastika a tance, atletika, sportovní hry, kondiční 

cvičení, pořadová cvičení, teoretické poznatky a výběrové učivo. Lyžování, snowboarding, 

turistika, cykloturistika a vodácká turistika je součástí sportovních kurzů. Předmět tělesná 

výchova má blízkou vazbu k občanské nauce a prolíná i do ekologie. 

Cíle vzdělávání  

- zdokonalovat základní pohybové dovednosti 

- zprostředkovat žákům poznatky z tělesné kultury 

- formovat kladné postoje žáků k pohybové aktivitě 

- rozvíjet estetické cítění a vkus v pohybové činnosti 

- využívat pohybovou aktivitu k rekreaci, odpočinku a regeneraci 

Pojetí výuky – strategie 

- základní organizační jednotkou je vyučovací hodina v trvání 45 minut 

- jestliže počet žáku ve skupině přesáhne 24, třída se dělí na dvě skupiny 

- výuka probíhá v tělocvičně a na hřišti 

- sportovní kurzy se uskutečňují na vhodných místech s ohledem na bezpečnost a zdraví žáků 

- ochrana člověka za mimořádných událostí včetně první pomoci budou realizovány formou 

jednodenního praktického cvičení a instruktáže v přírodě v okolí školy 

Hodnocení výsledků žáků 

Podkladem pro hodnocení a klasifikaci jsou: 

- úroveň všeobecné pohybové výkonnosti 

- zvládnutí základního učiva 

- osvojení teoretických poznatků 

- postoje žáků k plnění úkolů školní i mimoškolní TV 

Žák se hodnotí komplexně podle klasifikačního řádu. 

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno  

Učební osnova předmětu:  

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Obor vzdělání: 82-41-M/03 

Scénická a výstavní tvorba 
Název ŠVP: Nová média 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma 
Celkový počet hodin týdně za celou dobu 

vzdělávání: 8 

Platnost: od 1. 9. 2013 
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Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Tělesná výchova rozvíjí: 

- poznatky z tělesné kultury 

- kladný postoj žáků k pohybové aktivitě 

- výchovu ke zdravému životnímu stylu 

- estetické cítění a vkus v pohybové činnosti 

- zájem o nově vzniklé pohybové aktivity 

- dovednosti potřebné k zvládnutí první pomoci při sportovním úrazu 

Aplikace průřezových témat 

Občan v demokratické společnosti: 

- žáci jsou vedeni k tomu, aby měli vhodnou míru sebevědomí a sebeodpovědnosti, dobré 

přátelské vztahy mezi učiteli a žáky, mezi žáky navzájem 

Člověk a životní prostředí: 

- hlavním cílem je vést žáky k tomu, aby chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí 

na jeho zdraví, osvojili si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za svoje 

zdraví 

Člověk a svět práce: 

- je třeba vést žáky k tomu, aby si uvědomili zodpovědnost za vlastní život, význam vzdělání 

pro život, aby byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné kariéře 

Hodinové dotace jednotlivých tematických celků mají pouze orientační charakter. 

 

2. Rozpis učiva 1. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
Hodinová 

dotace 

Žák: 

 

- uplatňuje ve svém jednání základní znalosti 

o stavbě a funkci lidského organismu jako celku 

- popíše, jak faktory životního prostředí ovlivňují 

zdraví lidí  

- zdůvodní význam zdravého životního stylu 

- dovede posoudit vliv pracovních podmínek 

a povolání na své   zdraví v dlouhodobé 

perspektivě a ví, jak by mohl kompenzovat jejich 

nežádoucí důsledky 

- dovede posoudit psychické, estetické a sociální 

účinky  pohybových činností 

- popíše vliv fyzického a psychického zatížení na 

lidský organismus 

- orientuje se v zásadách zdravé výživy a v jejích 

alternativních směrech 

- dovede uplatňovat naučené modelové situace 

k řešení stresových a konfliktních situací 

- objasní důsledky sociálně patologických 

Péče o zdraví 

Zdraví 

- činitelé ovlivňující zdraví: životní 

prostředí, životní styl, pohybové 

aktivity, výživa a stravovací návyky, 

rizikové chování 

- duševní zdraví a rozvoj osobnosti; 

sociální dovednosti; rizikové faktory 

poškozující zdraví 

- odpovědnost za zdraví své i druhých; 

péče o veřejné zdraví v ČR, 

zabezpečení v nemoci; práva a 

povinnosti v případě nemoci či úrazu 

- partnerské vztahy; lidská sexualita 

- prevence úrazů a nemocí 

- mediální obraz krásy lidského těla, 

komerční reklama 

Zásady jednání v situacích osobního 

ohrožení a za mimořádných událostí 

- mimořádné události (živelní pohromy, 

 

 

průběžně 
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závislostí na život jednotlivce, rodiny a 

společnosti a vysvětlí, jak aktivně chránit svoje 

zdraví 

- diskutuje a argumentuje o etice v partnerských 

vztazích, o vhodných partnerech a o odpovědném 

přístupu k pohlavnímu životu 

- kriticky hodnotí mediální obraz krásy lidského 

těla a komerční reklamu, dovede posoudit 

prospěšné možnosti kultivace a estetizace svého 

vzhledu 

- popíše úlohu státu a místní samosprávy při 

ochraně zdraví a životů obyvatel 

- dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a ví, jak se 

doporučuje na ně reagovat 

- prokáže dovednosti poskytnutí první pomoci sobě 

a jiným 

havárie, krizové situace aj.) 

- základní úkoly ochrany obyvatelstva 

(varování, evakuace) 

První pomoc 

- úrazy a náhlé zdravotní příhody 

- poranění při hromadném zasažení 

obyvatel  

- stavy bezprostředně ohrožující život 

- kardiopulmonální resuscitace 

 

 

- volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) 

odpovídající příslušné činnosti a okolním 

podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně, 

bezpečnosti) a dovede je udržovat a ošetřovat  

- komunikuje při pohybových činnostech – 

dodržuje smluvené signály a vhodně používá 

odbornou terminologii 

- dovede se zapojit do organizace turnajů a soutěží, 

umí zpracovat jednoduchou dokumentaci 

- dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat výkony 

jednotlivců nebo týmu 

- dovede připravit prostředky k plánovaným 

pohybovým činnostem 

- sestaví soubory zdravotně zaměřených cvičení, 

cvičení pro tělesnou a duševní relaxaci; navrhne 

kondiční program osobního rozvoje a vyhodnotí 

jej 

- uplatňuje zásady sportovního tréninku 

- dokáže vyhledat potřebné informace z oblasti 

zdraví a pohybu 

- dovede o pohybových činnostech diskutovat, 

analyzovat je a hodnotit 

- dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, 

vytrvalost, obratnost a pohyblivost 

- ovládá kompenzační cvičení k regeneraci 

tělesných a duševních sil, i vzhledem 

k požadavkům budoucího povolání; uplatňuje 

osvojené způsoby relaxace 

- dovede uplatňovat techniku a taktiku v základních 

Tělesná výchova 

Teoretické poznatky 

- zásady sestavování a vedení komplexů 

všestranně rozvíjejících cvičení 

- rozvoj základních pohybových 

schopností  

- hygiena a bezpečnost v tělesné výchově 

- regenerace a kompenzace  

- sportovní trénink  

- dějiny tělesné kultury u nás i ve světě 

- vliv tělesné výchovy na somatický, 

funkční a zdravotní stav  jedince 

- strečink, jóga 

Tělesná cvičení 

- pořadová, všestranně rozvíjející, 

kondiční, koordinační, kompenzační, 

relaxační, vyrovnávací, tvořivá cvičení 

Gymnastika a tance 

a) Sportovní 

akrobacie - kotouly, stoj na lopatkách 

přeskok – roznožka 

hrazda – podmet, výmyk 

šplh – tyč, lano 

kladina – sestava 

kruhy – sestava  

b) Rytmická - cvičení bez náčiní, 

cvičení se švihadlem, tance 

 

 

průběžně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

průběžně 

 

 

14 
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a vybraných sportovních odvětvích 

- uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových 

aktivitách 

- je schopen sladit pohyb s hudbou, umí sestavit 

pohybové vazby, hudebně pohybové motivy a 

vytvořit pohybovou sestavu 

- využívá pohybové činnosti pro všestrannou 

pohybovou přípravu a zvyšování tělesné zdatnosti 

- participuje na týmových herních činnostech 

družstva 

- dovede rozlišit jednání fair play od nesportovního 

jednání 

- dokáže zjistit úroveň pohyblivosti, korigovat si 

pohybový režim ve shodě se zjištěnými údaji 

- pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí 

analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové činnosti 

nebo výkonu 

- ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové 

nerovnováhy 

- zvolí vhodná cvičení ke korekci svého 

zdravotního oslabení a dokáže rozlišit vhodné a 

nevhodné pohybové činnosti vzhledem k poruše 

svého zdraví 

- je schopen zhodnotit své pohybové možnosti a 

dosahovat osobního výkonu z nabídky 

pohybových aktivit 

Atletika 

- zdokonalování techniky běhu 

- nízký start, vysoký start 

- běh 50 m, 400 m, 800 m 

- skok vysoký 

- skok daleký 

- hod granátem, vrh koulí 

Sportovní hry 

Košíková 

- opakování učiva ze ZŠ, pravidla 

- uvolnění bez míče, s míčem 

- driblink pravou a levou rukou 

- přihrávka 

- dvojtakt 

- střelba po driblinku a dvojtaktu 

Odbíjená 

- opakování učiva ze ZŠ 

- odbíjení obouruč vrchem 

- odbíjení obouruč spodem 

- podání spodní, vrchní 

- procvičování nahrávky a přihrávky 

Futsal, florbal, házená 

Úpoly 

- úpolová cvičení, hry 

- základní techniky pádů 

- základy sebeobrany 

Testování všeobecné pohybové výkonnosti  

Jiné formy pohybové aktivity 

- kondiční cvičení  

- aerobik 

- strečink 

- relaxační cvičení 

- jógová cvičení  

- ringo, soft tenis, badminton, stolní tenis 

Lyžařský a snowboardový výcvik 

- výuka snowboardingu 

- sjezdový výcvik 

14 
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   2. ročník 

 

 

- volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) 

odpovídající  příslušné činnosti a okolním 

podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně, 

bezpečnosti) a dovede je udržovat a ošetřovat  

- komunikuje při pohybových činnostech – 

dodržuje smluvené signály a vhodně používá 

odbornou terminologii 

- dovede se zapojit do organizace turnajů a soutěží, 

umí zpracovat jednoduchou dokumentaci 

- dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat výkony 

jednotlivců nebo týmu 

- dovede připravit prostředky k plánovaným 

pohybovým činnostem 

- sestaví soubory zdravotně zaměřených cvičení, 

cvičení pro tělesnou a duševní relaxaci; navrhne 

kondiční program osobního rozvoje a vyhodnotí 

jej 

- uplatňuje zásady sportovního tréninku 

- dokáže vyhledat potřebné informace z oblasti 

zdraví a pohybu 

- dovede o pohybových činnostech diskutovat, 

analyzovat je a hodnotit 

- dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, 

vytrvalost, obratnost a pohyblivost 

- ovládá kompenzační cvičení k regeneraci 

tělesných a duševních sil, i vzhledem 

k požadavkům budoucího povolání; uplatňuje 

osvojené způsoby relaxace 

- dovede uplatňovat techniku a taktiku v základních 

a vybraných sportovních odvětvích 

- uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových 

aktivitách 

- je schopen sladit pohyb s hudbou, umí sestavit 

pohybové vazby, hudebně pohybové motivy a 

vytvořit pohybovou sestavu 

- využívá pohybové činnosti pro všestrannou 

pohybovou přípravu a zvyšování tělesné zdatnosti 

- participuje na týmových herních činnostech 

družstva 

- dovede rozlišit jednání fair play od nesportovního 

jednání 

- dokáže zjistit úroveň pohyblivosti, korigovat si 

Tělesná výchova 

Teoretické poznatky 

- zásady sestavování a vedení komplexů 

všestranně rozvíjejících cvičení 

- rozvoj základních pohybových 

schopností  

- hygiena a bezpečnost v tělesné výchově 

- regenerace a kompenzace  

- sportovní trénink  

- dějiny tělesné kultury u nás i ve světě 

- vliv tělesné výchovy na somatický, 

funkční a zdravotní stav jedince 

- strečink, jóga 

Tělesná cvičení 

- pořadová, všestranně rozvíjející, 

kondiční, koordinační, kompenzační, 

relaxační, vyrovnávací, tvořivá cvičení 

Gymnastika a tance 

a) Sportovní 

akrobacie – přemet stranou 

přeskok – skrčka 

hrazda – výmyk, sešin 

šplh – tyč, lano 

kladina – sestava 

kruhy – sestava 

b) Rytmická – cvičení bez náčiní, 

cvičení s míčem, tance           

Atletika 

- zdokonalování techniky běhu 

- běh 50 m, 400 m, 800 m 

- skok daleký  

- skok vysoký 

- vrh koulí, hod granátem 

- kontrolní měření  

Sportovní hry 

Košíková  

- opakování učiva z prvního ročníku 

- osobní obranný systém 

- zónový obranný systém 2-3 

- útočný systém 3-2 

 

průběžně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

průběžně 
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pohybový režim ve shodě se zjištěnými údaji 

- pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí 

analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové činnosti 

nebo výkonu 

- ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové 

nerovnováhy 

- zvolí vhodná cvičení ke korekci svého 

zdravotního oslabení a dokáže rozlišit vhodné a 

nevhodné pohybové činnosti vzhledem k poruše 

svého zdraví 

- je schopen zhodnotit své pohybové možnosti a 

dosahovat osobního výkonu z nabídky 

pohybových aktivit 

Odbíjená 

- opakování učiva z prvního ročníku 

- podání, příjem podání 

- útočný úder – smeč 

- hra v malých skupinách 2:2, 3:3 

Florbal, sálová kopaná, nohejbal 

Úpoly 

- opakování úpolových cvičení, hry 

- techniky pádů 

- procvičování základů sebeobrany 

Testování všeobecné pohybové výkonnosti 

Jiné formy pohybové aktivity 

- kruhový trénink 

- relaxační cvičení 

- protahovací cvičení 

- zdravotní cvičení 

- cvičení s overbally a gymnastikbally 

- Power jóga 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

2 

 

12 

 

 

   3. ročník 

 

 

- volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) 

odpovídající  příslušné činnosti a okolním 

podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně, 

bezpečnosti) a dovede je udržovat a ošetřovat  

- komunikuje při pohybových činnostech – 

dodržuje smluvené signály a vhodně používá 

odbornou terminologii 

- dovede se zapojit do organizace turnajů a soutěží, 

umí zpracovat jednoduchou dokumentaci 

- dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat výkony 

jednotlivců nebo týmu 

- dovede připravit prostředky k plánovaným 

pohybovým činnostem 

Tělesná výchova 

Teoretické poznatky 

- zásady sestavování a vedení komplexů 

všestranně rozvíjejících cvičení 

- rozvoj základních pohybových 

schopností  

- hygiena a bezpečnost v tělesné výchově 

- regenerace a kompenzace  

- sportovní trénink  

- dějiny tělesné kultury u nás i ve světě 

- vliv tělesné výchovy na somatický, 

funkční a zdravotní stav  jedince 

- strečink, jóga 

 

 

průběžně 

 

- sestaví soubory zdravotně zaměřených cvičení, 

cvičení pro tělesnou a duševní relaxaci; navrhne 

kondiční program osobního rozvoje a vyhodnotí 

jej 

- uplatňuje zásady sportovního tréninku 

- dokáže vyhledat potřebné informace z oblasti 

zdraví a pohybu 

- dovede o pohybových činnostech diskutovat, 

Tělesná cvičení 

- pořadová, všestranně rozvíjející, 

kondiční, koordinační, kompenzační, 

relaxační, vyrovnávací, tvořivá cvičení 

Gymnastika a tance 

a) Sportovní 

akrobacie – jednoduchá sestava 

přeskok – skrčka, roznožka, odbočka 

hrazda – sestava  

 

průběžně 
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analyzovat je a hodnotit 

- dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, 

vytrvalost, obratnost a pohyblivost 

- ovládá kompenzační cvičení k regeneraci 

tělesných a duševních sil, i vzhledem 

k požadavkům budoucího povolání; uplatňuje 

osvojené způsoby relaxace 

- dovede uplatňovat techniku a taktiku v základních 

a vybraných sportovních odvětvích 

- uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových 

aktivitách 

- je schopen sladit pohyb s hudbou, umí sestavit 

pohybové vazby, hudebně pohybové motivy a 

vytvořit pohybovou sestavu 

- využívá pohybové činnosti pro všestrannou 

pohybovou přípravu a zvyšování tělesné zdatnosti 

- participuje na týmových herních činnostech 

družstva 

- dovede rozlišit jednání fair play od nesportovního 

jednání 

- dokáže zjistit úroveň pohyblivosti, korigovat si 

pohybový režim ve shodě se zjištěnými údaji 

- pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí 

analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové činnosti 

nebo výkonu 

- ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové 

nerovnováhy 

- zvolí vhodná cvičení ke korekci svého 

zdravotního oslabení a dokáže rozlišit vhodné a 

nevhodné pohybové činnosti vzhledem k poruše 

svého zdraví 

- je schopen zhodnotit své pohybové možnosti a 

dosahovat osobního výkonu z nabídky 

pohybových aktivit 

kladina – sestava 

kruhy – sestava 

b) Rytmická – cvičení s míčem, cvičení 

se šátkem, tance 

Atletika 

- speciální běžecká cvičení 

- běh 50m, 400m, 800m 

- skok daleký 

- skok vysoký 

- štafetový běh 

- hod granátem, vrh koulí 

- kontrola výkonnosti 

Sportovní hry 

Košíková 

- opakování učiva z druhého ročníku 

- přihrávky, driblink, střelba, dvojtakt 

- zdokonalování herních činností 

jednotlivce 

- osobní obrana 

- zónová obrana 2-3 

- útočný systém 3-2 

Odbíjená 

- opakování z druhého  ročníku 

- herní činnosti jednotlivce 

- podání, příjem podání 

- hra v malých skupinách 2:2, 3:3 

- hra 6:6 

- útočný úder 

Florbal, futsal, nohejbal, házená 

Testování všeobecné pohybové výkonnosti 

Jiné formy pohybové aktivity 

- kondiční kulturistika 

- aerobik 

- Pilates 

- cvičení na velkých a malých míčích 

- relaxační cvičení 

- strečink 

- jógové cvičení 

Sportovní kurz vodní turistiky 

- vodácké dovednosti, záchrana 

tonoucího 

- kulturně poznávací činnost 

- míčové hry – odbíjena, fotbal, nohejbal 
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   4. ročník 

 

- volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) 

odpovídající  příslušné činnosti a okolním 

podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně, 

bezpečnosti) a dovede je udržovat a ošetřovat  

- komunikuje při pohybových činnostech – 

dodržuje smluvené signály a vhodně používá 

odbornou terminologii 

- dovede se zapojit do organizace turnajů a soutěží, 

umí zpracovat jednoduchou dokumentaci 

- dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat výkony 

jednotlivců nebo týmu 

- dovede připravit prostředky k plánovaným 

pohybovým činnostem 

- sestaví soubory zdravotně zaměřených cvičení, 

cvičení pro tělesnou a duševní relaxaci; navrhne 

kondiční program osobního rozvoje a vyhodnotí 

jej 

- uplatňuje zásady sportovního tréninku 

- dokáže vyhledat potřebné informace z oblasti 

zdraví a pohybu 

- dovede o pohybových činnostech diskutovat, 

analyzovat je a hodnotit 

- dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, 

vytrvalost, obratnost a pohyblivost 

- ovládá kompenzační cvičení k regeneraci 

tělesných a duševních sil, i vzhledem 

k požadavkům budoucího povolání; uplatňuje 

osvojené způsoby relaxace 

- dovede uplatňovat techniku a taktiku v základních 

a vybraných sportovních odvětvích 

- uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových 

aktivitách 

- je schopen sladit pohyb s hudbou, umí sestavit 

pohybové vazby, hudebně pohybové motivy a 

vytvořit pohybovou sestavu 

- využívá pohybové činnosti pro všestrannou 

pohybovou přípravu a zvyšování tělesné zdatnosti 

- participuje na týmových herních činnostech 

družstva 

- dovede rozlišit jednání fair play od nesportovního 

jednání 

- dokáže zjistit úroveň pohyblivosti, korigovat si 

pohybový režim ve shodě se zjištěnými údaji 

Teoretické poznatky 

- zásady sestavování a vedení komplexů 

všestranně rozvíjejících cvičení 

- rozvoj základních pohybových 

schopností  

- hygiena a bezpečnost v tělesné výchově 

- regenerace a kompenzace  

- sportovní trénink  

- dějiny tělesné kultury u nás i ve světě 

- vliv tělesné výchovy na somatický, 

funkční a zdravotní stav  jedince 

- strečink, jóga 

Tělesná cvičení 

- pořadová, všestranně rozvíjející, 

kondiční, koordinační, kompenzační, 

relaxační, vyrovnávací, tvořivá cvičení 

Gymnastika 

gymnastický čtyřboj 

 akrobacie – sestava  

 přeskok – skrčka, roznožka 

 kruhy – sestava 

 kladina – sestava 

Atletika 

- opakování a prohlubování pohybových 

činností 

- atletická abeceda 

- běh 50m, 400m, 800m 

- skok daleký 

- skok vysoký  

- vrh koulí, hod granátem 

Sportovní hry 

Košíková 

- opakování pohybových dovedností 

- přihrávky, driblink, střelba, dvojtakt  

- uplatnění osvojených činností ve hře 

- rozhodování, pravidla 

Odbíjená 

- opakování učiva z třetího ročníku 

- herní činnosti jednotlivce 

- blokování, útočný úder, vykrývání 

 

průběžně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

průběžně 
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- pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí 

analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové činnosti 

nebo výkonu 

- ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové 

nerovnováhy 

- zvolí vhodná cvičení ke korekci svého 

zdravotního oslabení a dokáže rozlišit vhodné a 

nevhodné pohybové činnosti vzhledem k poruše 

svého zdraví 

- je schopen zhodnotit své pohybové možnosti a 

dosahovat osobního výkonu z nabídky 

pohybových aktivit 

- podání, příjem podání 

- hra 6:6 

Florbal, futsal, nohejbal, házená 

Jiné formy pohybové aktivity 

- balanční cvičení 

- kondiční cvičení 

- Power jóga 

- cvičení s overbally a gymnastikbally 

- zdravotní a kompenzační cvičení 

- relaxační techniky 

- ringo, soft tenis, badminton, stolní tenis 

 

 

14 
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1. Pojetí vyučovacího předmětu  

Obecný cíl:  

Předmět informační a komunikační technologie připravuje žáky k tomu, aby byli schopni pracovat s 

prostředky ICT a efektivně je využívali jak v průběhu přípravy v jiných předmětech, tak v dalším 

vzdělávání i výkonu povolání, ale i v soukromém a občanském životě. Žáci si v rámci předmětu 

upevní představu o výpočetní technice jako takové, naučí se pracovat s běžným základním a 

aplikačním programovým vybavením, vyhledávat a zpracovávat informace, komunikovat pomocí 

Internetu, ale i pracovat s dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií.  

Přestože většina žáků přicházejících ze základní školy již na určité úrovni prostředky ICT ovládat umí, 

jsou jejich znalosti a dovednosti velmi nevyrovnané. Úkolem prvního ročníku je sjednotit rozdílnou 

počáteční úroveň znalostí a dovedností žáků. Cílem je, aby se pro žáka stal počítač běžným pracovním 

nástrojem, napomáhajícím řešení úkolů souvisejících se studiem i budoucí praxí.  

Charakteristika učiva:  

Učivo v tomto předmětu obsahuje poměrně široký rozsah z oblasti ICT, je rozděleno do celků tak, jak 

bude výuka probíhat v jednotlivých ročnících.  

V prvním ročníku jsou zařazena témata, jejichž zvládnutí je předpokladem pro další studium tohoto 

předmětu. Zároveň je dán prostor sjednocení úrovně žáků, která při nástupu na střední školu bývá 

rozdílná. Jedná se o tematické celky, zaměřené na souborový systém, síťové prostředí a způsoby práce 

v tomto prostředí, což je nezbytným předpokladem pro zvládnutí dalších celků. Dále je to oblast 

internetu a komunikace, zdůrazněna je nutnost posuzování relevantnosti vyhledaných informací a 

zásady bezpečného komunikování na internetu. Obsahově rozsáhlým celkem je ovládání 

kancelářského balíku software na úrovni poučeného uživatele, jehož výstupem jsou dokumenty 

požadované úrovně a informační hodnoty. (Textový procesor, tabulkový procesor, tvorba prezentací, 

zásady publikování na internetu). Některé z tematických celků jsou stěžejní pro efektivní práci s ICT a 

výsledky vzdělávání jsou aplikovány průběžně v dalších ročnících. K některým tematickým celkům se 

postupně vrací v dalších ročnících.  

Druhý ročník je tematicky zaměřen na vektorovou i rastrovou počítačovou grafiku, která je pro 

kmenové obory významným celkem a realizace výtvarných řešení se v současné době bez podpory 

počítačové grafiky převážně neobejde.  

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno  

Učební osnova předmětu:  

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Obor vzdělání: 82-41-M/03 

Scénická a výstavní tvorba 
Název ŠVP: Nová média 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma 
Celkový počet hodin týdně za celou dobu 

vzdělávání: 4 

Platnost: od 1. 9. 2016 
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Ve čtvrtém ročníku je předmět IKT zařazen jako volitelný. Je vhodnou alternativou k volbě maturity 

z IKT. Obsahově se vrací ke všem tématům předchozích ročníků formou komplexních úloh nebo 

týmové práce.  

Pojetí výuky:  

Vyučovací předmět informační a komunikační technologie (IKT) má všeobecně vzdělávací charakter. 

Předmět nahrazuje vyučovací předmět počítačová grafika a je zařazen do všech oborů 1. a 2. ročníku 

na SŠUD. Stěžejní formou výuky je cvičení v odborné učebně výpočetní techniky. Těžiště výuky 

spočívá v provádění praktických úkolů. Je-li použita metoda výkladu, je vhodné, aby ihned 

následovalo praktické procvičení vyloženého učiva. Ve výuce se klade důraz na samostatnou práci, 

řešení komplexních úloh, vhodné je uplatňovat projektový přístup  

 (typ komplexní praktické úlohy, umožňující aplikaci širokého spektra dovedností žáka; projekt je 

zpravidla týmovou prací). Třída se při výuce dělí na skupiny tak, aby na každé pracovní stanici 

pracoval jeden žák. Z důvodu faktické provázanosti témat se budou jednotlivé tematické celky 

neustále prolínat a jejich výuka bude mnohdy probíhat v několika cyklech tak, aby žáci k náročnějším 

tématům přešli teprve po zvládnutí základů. Některé tematické celky tak budou během studia zařazeny 

několikrát, ovšem vždy na vyšší úrovni a s vyšší náročností. Další učivo lze zařadit dle aktuálních 

vzdělávacích potřeb, jejichž příčinou mohou být specifika oboru, podpora výuky v jiných vyučovacích 

předmětech, změny na trhu práce a vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií.  

Hodnocení výsledků:  

Hodnocení žáků se skládá z hodnocení praktických činností (cca 90%) – řešení úloh a také z 

hodnocení testů, které jsou zaměřeny na základní pojmy z ICT. Celkové hodnocení je pak vyjádřeno 

klasifikační stupnicí.  

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat: 
V oblasti klíčových kompetencí nalezne předmět IKT uplatnění v mnoha směrech:  

Informační a komunikační technologie – využití prostředků informačních a komunikačních 

technologií, efektivní práce s informacemi  

Komunikativní kompetence – zpracování textů, jazyková a typografická správnost dokumentů, 

formulace myšlenek, způsob prezentování své práce a nápadů, dodržování etiky při komunikaci  

Řešení problémů – porozumění problému, hledání možností řešení, volba informačních zdrojů 

Personální kompetence – efektivní postupy práce, používání již ověřených postupů 
Sociální kompetence – práce v týmu, odpovědnost za plnění úkolů  

 

Hodinové dotace jednotlivých tematických celků mají pouze orientační charakter. 
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2. Rozpis učiva  1. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
Hodinová 

dotace 

Žák: 

- chápe pojetí informace z pohledu informatiky 

- rozumí základním zkratkám používaným v oblasti 

informatiky a výpočetní techniky 

- dokáže jmenovat nejdůležitější aplikace 

informatiky v jiných odvětvích 

- dokáže posoudit kvalitu informačních zdrojů 

- rozumí pojmům recenze, relevantní informace 

- rozliší archiv a knihovnu 

- uvědomuje si cenu informací v soudobém světě, 

rozumí významu pojmů know-how, copyright 

- rozliší podstatu analogového a digitálního signálu, 

srovná oba způsoby přenosu dat a zná příklady 

jejich využití, včetně přesahů do komunikační 

techniky a televizního vysílání 

- zná základní jednotky informace a jejich vztah 

- umí používat předpony soustavy SI v souvislosti 

s jednotkami informace, má představu o velikosti 

jednotlivých jednotek 

- má přehled o číselných soustavách běžně 

používaných ve výpočetní technice (dvojková, 

desítková, šestnáctková) 

1. Informace, základní pojmy 

- pojem informace 

- aplikace informatiky 

- informační zdroje 

- cena informace 

- záznam informací, analogový a digitální 

signál 

- základní jednotky informace, násobné 

jednotky 

- číselné soustavy 

6 

 

- má přehled o pomůckách a přístrojích, které 

předcházely vývoji dnešních počítačů 

- má přehled o důležitých událostech ve vývoji 

hardware i software, chápe důležitost grafického 

rozhraní 

- dokáže načrtnout a popsat Von Neumannovo 

schéma 

- dokáže vysledovat zákonitosti ve vývoji počítačů, 

včetně zmenšování rozměrů, integrace součástek, 

účelu jejich použití a postupně se zvyšující cenové 

dostupnosti (PC – osobní počítač) 

2. Historie výpočetní techniky 

- předchůdce počítačů 

- důležité mezníky ve vývoji počítačů 

- Von Neumannovo schéma principu 

práce počítače 

- miniaturizace, integrace, osobní počítač 

2 
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- rozlišuje počítače dle účelu použití a rozměrů (PC, 

server, sálový počítač, superpočítač, notebook, 

PDA, Tablet PC, SmartPhone) 

- popíše funkci a charakterizuje jednotlivé 

komponenty počítače pomocí vhodných parametrů 

(základní deska, procesor, operační paměť, 

mechaniky pevných a optických disků, přídavné 

karty) 

- charakterizuje jednotlivá běžně používaná periferní 

zařízení vstupní (myš a další polohovací zařízení, 

klávesnici, skenery) i výstupní (monitory, 

dataprojektor, tiskárny, plottery) 

- porovná praktické výhody a nevýhody 

jednotlivých typů tiskáren 

- rozumí principu skenování 

- charakterizuje a porovná výhody a nevýhody 

běžně používaných paměťových médií (pevné 

disky, flash paměti, CD, DVD, Blu-Ray, 

paměťové karty, externí disky) 

- rozlišuje běžně používané porty a kabely, zná 

způsoby připojení jednotlivých periferií 

- rozumí pojmu kompatibilita, uvede příklady z 

praxe 

3. Hardware 

- druhy počítačů dle jejich použití a 

rozměrů 

- komponenty osobního počítače 

- periferní zařízení 

- druhy tiskáren 

- skener, skenování 

- externí paměťová média 

- běžně používané porty a kabely 

- kompatibilita hardwarových zařízení 

 

6 

 

- chápe význam operačního systému jako 

spojovacího článku mezi hardware a aplikacemi 

- zná zástupce dnes běžně používaných operačních 

systémů 

- rozumí základním principům operačního systému, 

procesu zavádění operačního systému 

- umí na uživatelské úrovni přizpůsobovat prostředí 

operačního systému svým potřebám 

- umí použít správce úloh při řešení nestandardních 

situací 

- chápe systém organizace dat do složek, umí 

konfigurovat běžná nastavení složky 

- dokáže provádět běžné operace se složkami a 

soubory, využívá možnosti schránky 

- rozlišuje základní typy souborů, rozumí pojmu 

komprese dat, uvede příklady souborů z kompresí 

- umí provést komprimaci dat pomocí archivačního 

programu 

- vyhledává data na discích dle zvolených kritérií 

- má představu o způsobu zápisu dat na pevný disk, 

umí provést defragmentaci disku 

4. Operační systém, správa dat 

- operační systém jako základní 

programové vybavení počítače 

- běžně používané operační systémy  

- základní princip fungování operačního 

systému 

- konfigurace prostředí operačního 

systému, řešení nestandardních situací 

- systém složek a souborů, schránka 

- typy souborů, soubory s kompresí, 

archivační programy 

- vyhledávání dat v počítači 

- způsob zápisu dat na pevný disk 

- základní aplikace složky Příslušenství 

- proces instalace a aktualizace software 

- pojem licence, druhy licencí 

8 
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- umí spustit a používat základní aplikace dodávané 

s operačním systémem 

- zvládá jednoduchou instalaci software, rozumí 

důležitosti aktualizací, zejména z hlediska 

bezpečnosti práce 

- rozliší software podle licence, rozumí pojmům 

freeware, shareware, OEM, Open Source 

 

- chápe rozdíl mezi lokální sítí LAN a sítí WAN 

- rozlišuje síť obsahující server a síť typu peer-to-peer 

- popíše použití nejběžnějších síťových prvků (hub, 

switch, router, modem) 

- zná běžné způsoby přenosu dat v počítačových 

sítích, rozlišuje nejběžnější typy kabeláže 

5. Počítačové sítě 

- počítačová síť a její význam, sítě LAN a 

WAN 

- architektura klient-server a peer-to-peer 

- síťové prvky 

- přenos dat, kabeláž 

2 

 

- popíše vznik a rozšíření internetu jako celosvětové 

sítě 

- rozumí pojmu protokol, chápe význam IP adresy 

jako identifikátoru počítače v protokolu TCP/IP 

- chápe význam doménových jmen, orientuje se v 

procesu registrace domén, rozumí pojmu 

webhosting 

- používá příkazy ping a ipconfig pro zjišťování 

síťové konfigurace počítače a řešení jednoduchých 

problémů s připojením 

- má přehled o nejpoužívanějších službách sítě 

internet 

- zná nejběžněji používané prohlížeče, dokáže 

konfigurovat svůj prohlížeč na uživatelské úrovni 

- chápe protokoly http a https jako přenosové 

protokoly služby www, rozumí rozdílu mezi nimi 

- zná nejběžnější vyhledávací servery, rozlišuje 

katalogové a fulltextové vyhledávání 

- dokáže hledat informace pomocí pokročilého 

vyhledávání, vhodně volí klíčová slova pro 

dosažení efektivity vyhledávání 

- dokáže vyhledat informace různých typů 

použitelných v praktickém životě 

- uvědomuje si rizika spojená s používáním 

internetu, včetně problému ochrany soukromí při 

užívání sociálních sítí 

- používá službu e-mail, dodržuje pravidla 

používaná ve formální e-mailové komunikaci 

- zná strukturu e-mailové zprávy včetně možnosti 

využití skryté kopie 

- rozezná správný a špatný zápis e-mailové adresy 

6. Internet 

- vznik a vývoj internetu 

- princip funkce internetu, protokoly, IP 

adresy 

- doménová jména, registrace domén, 

webhosting 

- příkazy pro diagnostiku sítě 

- služby internetu 

- služba www, internetové prohlížeče a 

jejich běžná konfigurace 

- vyhledávací servery, způsoby 

vyhledávání, pokročilé vyhledávání 

- vyhledávání různých typů informací 

- etická hlediska používání internetu, 

potenciální hrozby, sociální sítě 

- e-mail a jeho využití, e-mailová adresa, 

e-mailové servery a klienti 

8 
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- chápe rozdíl v komunikaci pomocí e-mailového 

klienta a s využitím freemailových serverů 

 

- rozliší nejběžnější typy škodlivého kódu (virus, 

červ, trojský kůň), odliší typy souborů, které 

mohou být napadeny počítačovým virem 

- má přehled o běžně používaných antivirových 

programech, rozumí pojmu firewall a chápe jeho 

důležitost vzhledem k potenciálním hrozbám v síti 

- uvědomuje si hrozby šířené e-mailem, dokáže 

rozpoznat e-mailovou zprávu s podezřelou 

přílohou, zprávu odpovídající spamu, hoaxu nebo 

phishingu 

- rozumí procesu přihlašování (loginu, autorizace, 

dodržuje zásady volby hesla, rozumí významu 

silného hesla) 

- osvojí si správné hygienické návyky při práci 

s počítačem, uvědomuje si negativní vlivy práce 

s výpočetní technikou na tělesné a duševní zdraví 

7. Bezpečnost při práci s počítači 

- počítačové viry, antivirové programy 

- firewall 

- další typy škodlivého kódu 

- bezpečnost přihlašování, hesla 

- hygiena práce s počítačem, zásady 

ergonomie 

2 

 

- ovládá běžnou editaci textu 

- dodržuje běžná typografická pravidla a konvence 

- používá na uživatelské úrovni textový editor pro 

tvorbu a úpravu dokumentů 

- umí používat styly, generovat obsah, editovat 

záhlaví a zápatí 

- vkládá do textu objekty, tvoří tabulky a dokáže je 

vhodně formátovat 

- vhodně volí a upravuje šablonu dle charakteru 

dokumentu 

- zapisuje matematické výrazy a vzorce pomocí 

editoru rovnic 

- exportuje a importuje data mezi běžně 

používanými aplikacemi, formátuje vložené 

objekty 

- umí vhodně rozčlenit text do sloupců, zná zásady 

pro dělení slov na koncích řádků 

- zpracuje samostatně delší strukturovaný dokument 

na vybrané téma 

8. Textový editor 

- psaní textu na počítači  

- editace napsaného textu – přesun, 

kopírování, mazání, vyhledávání a 

nahrazování 

- typografická pravidla 

- formátování textu, písmo, odstavce, 

odrážky, číslování, 

-  styly, generování obsahu, rejstřík, 

odkazy, poznámky pod čarou 

- tabulky 

- šablony 

- vkládání dalších objektů do textu 

- sloupce, dělení slov 

- vzhled stránky, tisk 

- práce s delším strukturovaným 

dokumentem 

10 

       

- porozumí funkci a principům tabulkového 

procesoru 

- umí editovat buňky a provádí operace s buňkami 

pomocí schránky 

- vkládá do tabulek data různých typů a upravuje 

9. Tabulkový procesor 

- principy a oblasti použití tabulkových 

procesorů 

- operace s buňkami, využití schránky 

- typy dat, formát buněk 

- tvorba vlastních vzorců 

10 
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jejich formát 

- tvoří vzorce, rozlišuje nutnost použití absolutního 

a relativního odkazu 

- používá funkce, má přehled o běžně používaných 

funkcích tabulkového procesoru 

- dokáže vyhledávat data, třídit je podle daných 

kritérií a aplikovat filtry, umí ověřit správnost 

zadávaných dat 

- graficky prezentuje data z tabulek – tvoří grafy 

(volí vhodné typy grafů), připravuje výstupy pro 

tisk a tiskne je 

- provádí operace s listy, dokáže pracovat s více 

listy a data v nich navzájem provázat 

- vkládá do tabulek objekty jiných aplikací 

- používá vhodně ovládací prvky v elektronických 

formulářích 

- exportuje a importuje data mezi základními 

a běžně používanými formáty 

- absolutní a relativní odkazy 

- existující vzorce a funkce, jejich 

kategorie a využití 

- vyhledávání, filtrování, třídění, 

ověřování dat 

- tvorba grafů 

- práce s více listy, propojení listů 

- tisk tabulek a grafů, úprava stránky 

- formuláře, ovládací prvky 

- export a import dat, spolupráce 

a propojení s dalšími aplikacemi 

a s Internetem 

       

- porozumí funkci a principům prezentačního 

programu 

- vhodně volí jednotlivé prvky prezentace (pozadí, 

písmo, přechody, efekty…) dle účelu jejího využití 

a předpokládaného publika, dodržuje kompoziční 

pravidla a vhodně volí barevné kombinace 

jednotlivých prvků s ohledem na efektivnost 

prezentace 

- vkládá nové snímky do dokumentu, nastavuje 

rozvržení snímků, pozadí snímků a jejich přechody 

a časování 

- pracuje s rozvržením snímku a s objekty uvnitř 

snímku, vkládá grafické prvky 

- nastavuje efekty jednotlivým objektům na snímku 

- dokáže vytvořit automaticky spustitelnou 

prezentaci 

10. Prezentace 

- základní pojmy, postup při tvorbě 

prezentace 

- zásady tvorby prezentace, volba prvků 

prezentace dle jejího účelu, využití 

barev, kompoziční pravidla 

- práce se snímky, pozadí, přechody, 

časování 

- obrázky a grafika v prezentaci 

- nastavení efektů jednotlivým objektům 

- spuštění prezentace 

6 

       

- porozumí základním pojmům, pochopil principy 

databází 

- pracuje s kancelářským databázovým software na 

základní uživatelské úrovni 

- realizuje jednoduchou relační databázi se všemi 

typy relací a chápe důvody jejich použití, umí 

databázi třídit, filtrovat, vyhledávat v ní a provádět 

v ní výpočty 

- vytváří vstupní formulář a výstupní sestavu, tuto 

sestavu vytiskne 

11. Databáze 

- základní pojmy a principy, struktura 

databáze, její modifikace, záznam, 

položka, oblasti použití relačních 

databází 

- návrh databáze, její založení, vkládání 

dat, import a export 

- relace, jejich typy, pravidla tvorby 

a použití 

- formuláře a sestavy, použití relací 

- vyhledávácí dotazy, filtrování dat 

4 
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- vytváří dotazy různého typu 

- exportuje a importuje data mezi základními a 

běžně používanými formáty 

- propojuje datovou základnu s dalšími aplikacemi 

balíku kancelářského software; 

- propojování databází s dalšími 

aplikacemi 

 

 

 

2. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
Hodinová 

dotace 

Žák: 

─  porozuměl principům dělení počítačové grafiky, 

zná barevné režimy  

─  zná běžné typy grafických formátů  

─  umí obsluhovat skener  

─  pochopil grafické prostředí programu (rozmístění 

ikon, palet, lišt, nápovědy)  

─  na uživatelské úrovni zvládá transformace 

objektů a práci s textem  

─  je schopen samostatné práce v programu  

─  samostatně pracuje na klauzuře podle zadání na 

oddělení  

 

Úvod do počítačové grafiky  

─ úvod do vektorové grafiky ─ úvod do 

rastrové grafiky ─ základní grafické 

formáty ─ skenování obrazu  

Vektorová grafika - Adobe Ilustrator  

Grafické prostřdí programu:  

─ navigace 
─ nastavení dokumentu ─ jednotky 

dokumentu  

Nástroje pro kreslení a nástroje pro 

transformování objektů  

─  základní manipulace s grafickými 

objekty  

─  základní grafické tvary  

─  textový nástroj – možnosti a vlastnosti 

editace textu  

─  organizace skupiny objektů  

─  nástroj Pero  

─  možnosti editace  

─  knihovna štětců  

─  nástroje Spirála a Tabulka  

─  nástroj Gradient  

─  skupina nástrojů TwirlTool  

─  nástroj Pencil, Erase, Smooth Tool  

─  knihovna vzorků  

─  definování uživatelských štětců  

 

2 

 

 

32 

Žák: 

─  rozumí grafickému prostředí programu, 

rozmístění ikon, palet, lišt, na uživatelské úrovni 

Rastrová grafika – Adobe Photoshop  

Grafické prostudí programu:  
─ navigace 
─ nastavení dokumentu 

30 
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zvládá editaci rastrových dat, práci ve více vrstvách  

─  ovládá základní editační nástroje  

─  samostatně pracuje na klauzuře podle zadání na 

oddělení  

 

─ jednotky dokumentu 
─ vodítka, pravítka 

─ paletky nástrojů 
─ velikost obrazu, plátna 
─ rozlišení obrazu, přepočet, jendotky  

─ selekce 
─ vrstvy – práce s vrstvami, manipulace s 

vrstvami  

─ transformace a oříznutí  

─ základní úpravy obrazu  

─ manipulace s barvami  
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Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno 

Učební osnova předmětu:  

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 

Obor vzdělání: 82-41-M/03 

Scénická a výstavní tvorba 
Název ŠVP: Nová média 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma 
Celkový počet hodin týdně za celou dobu 

vzdělávání: 4 

Platnost: od 1. 9. 2016 

 

1. Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl: 

Předmět počítačová grafika připravuje žáky k práci v grafických aplikacích. Učí žáky 

využívat tyto programy efektivně jak v rámci studia, tak ve výkonu budoucího povolání. Žáci 

si v rámci předmětu osvojí programy zaměřené na vektorovou i bitmapovou grafiku a 

animaci. Žák je schopen těchto programů využívat k artikulaci a vizualizaci svých výtvarných 

nápadů. Učí se využívat neustále se rozšiřující možnosti grafických editorů a zároveň chápat 

limity těchto technologií v tvůrčí práci grafického designéra. 

 

Charakter učiva: 

Učivo obsažené v tomto předmětu má především praktický charakter. Dovednosti nabyté 

v tomto předmětu nacházejí těsné uplatnění v předmětu Návrhování, Praktická cvičení a 

Písmo. Ve třetím ročníku se žáci seznamují s řadou aplikací pro editaci grafiky, motion 

designu a animace. Čtvrtý ročník se obrací k tématům zaměřených na tvorbu profesionální 

prezentace s tiskovým a webovým výstupem. 

 

Pojetí výuky: 

Vyučovací předmět počítačová grafika je zařazen do 3. a 4. ročníku SŠUD. Stěžejní formou 

výuky je cvičení v odborné učebně umožňující každému studentu individuální a samostatnou 

práci na PC. Těžiště výuky spočívá v provádění praktických úkolů. Je-li použita metoda 

výkladu, je vhodné, aby ihned následovalo praktické procvičení vyloženého učiva. Ve výuce 

se klade důraz jak na technické provedení probíraného učiva, tak na grafickou úroveň 

výstupních cvičení. Předmět počítačová grafika se skládá z více tématických celků (v 

závislosti na probíraném programu) opakovaně řazených do celého studia, vždy však na vyšší 

úrovni a s větší náročností. 

 

Hodnocení výsledků: 

Hodnocení žáků se skládá z hodnocení praktických činností – technická zručnost v obsluze 

softwaru, schopnost samostatné práce, rychlost zpracování úkolů.  

 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí 

V oblasti klíčových kompetencí rozvíjí tento předmět následující kompetence: 
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Kompetence k učení 

─ žák využívá ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí 

─ žák dokáže sledovat a hodnotit pokrok v dosahování dílčích cílů svého učení 

─ dokáže přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí  

 

Personální kompetence 

─ žák dokáže přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly 

 

Přínos k rozvoji odborných kompetencí 

─ žák při své práci uplatňuje vlastní výtvarný názor, výtvarně vnímá, myslí a samostatně se 

vyjadřuje 

─ žák samostatně vyhledává inspirační zdroje 

─ žák ovládá nové postupy a techniky, sleduje vývoj nových trendů a postupů 

 

 

Hodinové dotace jednotlivých tematických celků mají pouze orientační charakter. 

 

2. Rozpis učiva  3. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
Hodinov
á dotace 

Žák:  

─ orientuje se v programu 

─ seznamuje se s uživatelským prostředím, 

workspace 

 

─ na zadaném úkolu postupně buduje kompozici, 

animuje průhlednost, velikost a pozici 

 

─ pracuje s klíčovými snímky v grafickém editoru, 

umí pracovat s kotevními body 

 

─ samostatně upravuje záznamy ve smyčkách, 

pracuje s jednotlivými efekty 

 

─ dokáže použít vícenásobnou  masku, 

animovanou masku 

 

 

─ seznamuje se se základními informacemi o 

textu, použití animátorů textu 

 

─ dovede seskupovat vrstvy pro snazší koordinaci  

 

Úvod do učiva  
 

Projekt aplikace Adobe After Effects 
─ panel tools, composition, timeline  

  

 

Základní animace v programu  

Adobe After Effects 

 

 

Pokročilá animace  
– základy klíčových snímků 

– kotevní body 

 

Vrstvy a efekty 
– ovládání vrstev  

– práce s efekty 

 

Masky 
– vytváření průhlednosti  

– cesty masky, efekty 

 

 

Text a hudba  
 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

4 

 

 

 

4 
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─ použití výrazů s hraní s časem 

 

 

─ dodává animacím třetí rozměr 

 

 

─ seznamuje se s několika základními prvky které 

potřebuje při vytváření speciálních efektů 

 

─ učí se nástroje pro malování, nástroj puppet a 

funkci brainstorm 

 

─ samostatně tvoří abstraktní malby a obtažené 

cesty 

 

─ sestavuje svoji kompozici a dává prostor efektům 

k vytvoření vlastní animace 

Hierarchické provázání a vnořování 
─ seskupování vrstev  

 

Výrazy a hraní s časem  
─ použití výrazů s hraní s časem 

 

3D prostor 
 

 

Sledování a klíčování 
 

 

 

Malování a nástroj puppet pin 
 

 

Vrstvy tvaru 
─ abstraktní malby, obtažené cesty 

 

Závěrečný projekt 
 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

12 

   

4. ročník  

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
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Žák: 

─ orientuje se v programu 

─ dokáže vytvořit šablonu publikace 

─ umí automatizovat proces sazby s využitím stylů textu 

─ dokáže obsluhovat grafický editor na pokročilé úrovni 

─ vybírá vhodné nástroje a zná možnosti grafického 

programu 

─ získané znalosti a dovednosti dokáže aplikovat v předmětu 

Navrhování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

─ dokáže vysvětlit přednosti PDF formátu 

─ dokáže vytvořit korekturu v dokumentu PDF 

─ dokáže upravit rozměr stránky PDF dokumentu, přidat či 

odebrat tiskové značky 

─ umí pracovat s rozsahem stran mezi několika PDF 

dokumenty 

 

 

─ definování uživatelských akcí 

─ dávkové zpracování souborů 

─ vytvoří tisková data pro tisk autorského portfolia 

 

 

 

 

─ orientuje se v základech programování HTML 

─ dokáže upravit a využít online webových šablon  

─ možnosti ukládání pro web PNG, JPG, GIF 

─ tvorba webového portfolia 

 

InDesign 

─ grafické prostředí programu 

─ navigace 

─ nastavení dokumentu, layout 

─ práce s textovými rámci a typografií 

 

─ definování vzorové stránky 

─ číslování stránek 

─ definování Znakových stylů 

─ definování Odstavcových stylů 

 

─ import grafiky, práce s vazbami 

─ import textu z jiného textového editoru 

 

─práce s barvami 

─práce se styly 

─práce s průhledností 

─ práce s tabulkami 

─ funkce Hledat a Nahradit a pokročilé vyhledávání 

─ tisk a export 

 

Adobe Acrobat 

─ grafické prostředí programu 

─ navigace 

─ nastavení dokumentu 

─ práce s PDF soubory  

─ PDF pro tisk, pro web, interaktivní PDF 

─ export 

 

 

 

Autorské portfolio – tištěná forma 

─ příprava autorského portfolia do tištěné podoby 

v programu InDesign 

─ úprava fotografií pro tisk v programu Adobe 

Photoshop, správné určení velikosti, dpi, retuš 

─ editace v programu Adobe Akrobat, příprava 

portfolia pro PDF verzi 

 

Webové portfolio 
─ tvorba webových stránek  

─ základní programování 

─ využití webových šablon 

─ úprava fotografii pro web 

─ tvorba webového portfolia 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

24 
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Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno 

Učební osnova předmětu:  

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 

Obor vzdělání: 82-41-M/03 

Scénická a výstavní tvorba 
Název ŠVP: Nová média  

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma 
Celkový počet hodin týdně za celou dobu 

vzdělávání: 3 

Platnost: od 1.9.2013 

1. Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecné cíle 

Předmět ekonomika a podnikání seznamuje žáky se základními ekonomickými reáliemi 

v makroekonomickém i mikroekonomickém rozměru. Cílem učiva je vést žáky 

k ekonomickému myšlení a teoretické poznatky aplikovat na příkladech a v konečné fázi 

i v praxi. Vede žáky k hospodárnému jednání v oblasti podnikání a chápání podnikových 

činností a jejich vazeb. Předmět se také orientuje na národní hospodářství a postavení 

ekonomiky ČR v rámci EU. 

Charakteristika obsahu učiva 

Výuka tohoto předmětu probíhá ve 3 a 4. ročníku v celkovém rozsahu 3 hodiny za studium. 

Učivo je zaměřeno na oblast fungování tržní ekonomiky, podnikání, hospodaření s majetkem 

podniku, odměňování práce, daňové soustavy a ukazatele národního hospodářství. Nedílnou 

součástí makroekonomické výuky je i problematika mezinárodní integrace, především v rámci 

Evropské unie. 

Teoretická příprava je provázena praktickými příklady a žáci jsou vedeni k dialogu k tématům 

a samostatnému tvůrčímu přístupu. 

Předmět úzce navazuje na výuku občanské nauky. 

Hodnocení výsledků žáků 

Žáci jsou hodnoceni na základě ústního i písemného projevu a řešení zadaných úkolů. 

Hodnocení je zaměřeno především na zvládnutí odbornosti problematiky, schopnosti uplatnit 

tyto znalosti při osvojování  vlastních závěrů a praktické aplikaci. Důraz je kladen na 

schopnost dávat učivo do souvislosti s jinými tématy a poznatky získanými v jiných 

předmětech. U žáků se sleduje kultura projevu a tvůrčí přístup při řešení samostatných úkolů. 

Pozornost je věnována vlastnímu úsudku žáků a jejich schopnosti své názory obhájit. Sleduje 

se také jejich aktivita při kolektivní práci, zejména rozboru problému a přípravě na výuku. 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat 

Z klíčových kompetencí budou rozvíjeny především kompetence komunikativní, kompetence 

samostatně řešit problém, pracovat s informacemi a prostředky IKT. Od žáků je očekáván 

aktivní přístup k diskuzi k probíraným tématům, především v oblastech, kde se nabízejí 

alternativní řešení. Výuka je vedena formou dialogu, aby žáci mohli maximálně uplatnit své 

poznatky z praktického života. U náročnějších úkolů je u žáků rozvíjen vztah k týmové 

spolupráci. 

Žáci budou vedeni k: 

- samostatné práci s odborným textem 

- zájmu získávat ekonomické informace i mimo výuku 

- kolektivní práci při řešení úkolů 
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- schopnosti analyzovat poznatky, zatřídit je a aplikovat 

- souvislému kultivovanému vyjadřování a argumentaci 

Vyučovacím předmětem se prolínají tato průřezová témata 

Občan v demokratické společnosti  

- schopnost morálního úsudku, sebevědomí, optimální využívání informací z médií, 

schopnost jednat s lidmi, úcta k materiálním a duchovním hodnotám, angažovanost pro 

veřejné zájmy 

Člověk a svět práce  

- odpovědnost za vlastní život, význam celoživotního učení pro život a osobní kariérní růst, 

schopnost posuzovat informace o profesních příležitostech, orientovat se v základních 

aspektech pracovního poměru 

Informační a komunikační technologie  

- efektivně využívat prostředky výpočetní techniky zejména v profesním životě 

Hodinové dotace jednotlivých tematických celků mají pouze orientační charakter. 

 

2. Rozpis učiva 3. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
Hodinová 

dotace 

Žák: 1. Podstata fungování tržní ekonomiky 
10 

- správně používá a aplikuje základní 

ekonomické pojmy 

- na příkladech popíše fungování tržního 

mechanismu 

- posoudí vliv ceny na nabídku a poptávku 

- vyjádří formou grafu určení rovnovážné ceny 

- vysvětlí pojmy nabídka, poptávka cena a trh 

- charakterizuje výrobní faktory 

- uvede příklady vlivů působících na nabídku a 

poptávku 

- potřeby, statky, služby, spotřeba 

- životní úroveň 

- hospodářský proces 

- výroba, výrobní faktory 

- trh a tržní subjekty 

- nabídka, poptávka 

- tržní rovnováha, cena 

 

      

     

- vysvětlí význam ukazatelů národního 

hospodářství 

- objasní příčiny, druhy a měření míry 

nezaměstnanosti  

- dokáže vysvětlit podstatu inflace a její 

důsledky 

- vysvětlí význam platební bilance a vlivy, které 

na ni působí 

- vymezí strukturu příjmů a výdajů státního 

rozpočtu 

- orientuje se v ukazatelích tzv. čistého 

ekonomického blahobytu 

- vyjádří efektivnost národního hospodářství 

2. Národní hospodářství a Evropská unie 

- národní hospodářství 

- národohospodářské agregáty 

- čistý ekonomický blahobyt 

- efektivnost národního hospodářství 

- hospodářská politika státu 

- cenová inflace 

- nezaměstnanost a její měření 

- státní rozpočet 

- Evropská unie, její orgány, eurozóna 

22 
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- popíše vývoj a stupně integrace Evropské unie 

- vysvětlí kompetence orgánů EU 

- chápe důležitost evropské integrace 

- zhodnotí ekonomický dopad členství v EU 

   4. ročník 

  

- charakterizuje základní znaky jednotlivých 

forem podnikání 

- vysvětlí postup vzniku a ukončení činnosti 

podnikatelského subjektu 

- sestaví podnikatelský záměr firmy 

- vytvoří zakladatelský rozpočet 

- popíše postup založení živnosti a obchodní 

společnosti 

- popíše základní povinnosti podnikatele vůči 

státu 

1. Podnikání 

- podnikání 

- právní formy 

- podnikatelský záměr 

- živnostenské podnikání 

- podnikání podle obchodního zákoníku 

12 

      

    

- rozlišuje jednotlivé druhy majetku 

- orientuje se v účetní evidenci majetku 

- objasní způsoby opotřebení DM a funkci 

odpisů 

- vede evidenci dlouhodobého majetku 

- charakterizuje základní způsoby rozdělení 

zásob 

- vypočte plánovanou spotřebu materiálu 

- uvede zdroje vlastního a cizího kapitálu, úvěr 

- rozliší jednotlivé metodiky členění nákladů 

- pomocí kalkulací sestaví nákladovou cenu 

- vypočte kritický bod rentability 

- řeší účetní případy 

- popíše účetní výkazy rozvaha a výsledovka 

- charakterizuje marketing a jeho vývoj 

- orientuje se v taktikách marketingu 

- popíše fáze životního cyklu produktů 

- charakterizuje management 

- charakterizuje způsoby řízení a typy managerů 

- objasní podstatu plánování, rozhodování, 

organizování a kontroly 

2. Podnik, majetek podniku a 

hospodaření podniku 

- struktura a evidence majetku 

- dlouhodobý majetek  

- oběžný majetek  

- náklady, výnosy, hospodářský 

výsledek 

- účetní evidence 

- základy účtování, aktiva, pasiva 

- marketing a jeho taktiky 

- management 

14 
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- popíše zákonnou úpravu mzdových předpisů 

- posoudí u konkrétních profesí přednosti a 

nevýhody uplatnění různých forem mzdy 

- orientuje se v tarifní soustavě a uplatnění 

složek mzdy 

- vysvětlí princip zdravotního a sociálního 

pojištění 

3. Mzdy, zákonné odvody 

- mzdová soustava, mzdové předpisy 

- formy a složky mzdy 

- daň z příjmu 

- systém zdravotního a sociálního 

zabezpečení 

- výpočet čisté mzdy 

10 

  

- orientuje se v daňové soustavě 

- vyhotovuje běžné daňové přiznání 

- rozlišuje princip přímých a nepřímých daní 

- charakterizuje finanční trh 

- charakterizuje peníze a jednotlivé cenné papíry 

- orientuje se v produktech pojišťovacího trhu 

- orientuje se ve využití kurzovního lístku 

- orientuje se v obchodování s cennými papíry 

- vypočítá výnos vloženého kapitálu dle aktuální 

úrokové míry 

- objasní princip bezhotovostního platebního 

styku 

4. Daňová soustava 

- daně přímé a nepřímé 

- poplatník a plátce daně 

- peníze a platební styk 

- finanční trh 

- cenné papíry a obchodování s CP 

20 
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1. Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Cílem vyučovacího procesu předmětu je kultivovat historické vědomí o vývoji společnosti od 

jejího vzniku až po současnost v návaznosti na poznání doby a významných osobnosti dějin 

výtvarného uměni. Žáci mají získat základní přehled o historických, výtvarných a estetických 

tendencích historie i současnosti, osvojí si soubor poznatků z filozofie uměni, teorie uměni 

a inspirace tvorby v dobových souvislostech historických, náboženských a filozofických 

i zeměpisných. Jsou vedeni k možnosti nalézat inspirační zdroje, citový a esteticky prožitek 

v umělecké tvorbě minulosti, pro formování vlastního názoru a vlastni tvůrčí činnosti. 

Charakteristika učiva 

Učivo je zaměřeno na získání ucelené umělecko-historické orientace v souvislosti s profilem 

absolventa. Obsahem vyučovacího předmětu jsou kulturně historické souvislosti vzniku 

a vývoje architektury, výtvarného umění a uměleckého řemesla od pravěku po současnost. 

Hlavním cílem je představit významné osobnosti jednotlivých období a jednotlivých oborů 

a jejich díla, která ovlivnila vývoj evropského i celosvětového kulturního děni. 

Strategie výuky, pojetí výuky 

Těžištěm vzdělání je poznání specifiky jazyka a charakteru děl výtvarné kultury různých 

období, výběr tvůrců a jejich děl se omezuje na nejdůležitější a nejtypičtější. Vstupem do 

každého tématu je přehled historie a historických souvislostí dané doby. Výuka je 

chronologicky uspořádána do jednotlivých epoch, důležitou součástí je i nalézání další 

inspirace daným obdobím a pochopení vzájemných souvislostí mezi jednotlivými epochami. 

Základním metodologickým východiskem je rovnoměrné propojení teoretického výkladu 

s konkrétní obrazovou dokumentací, neoddělitelnou součástí výuky jsou exkurze a návštěvy 

stálých sbírek umění a výstav. Vyučovací předmět má výrazně interdisciplinární charakter – 

přesahy se uplatňují zejména směrem k literatuře, dějepisu, filozofii, zeměpisu aj. 

Cíle vzdělávání 

Žák/žákyně 

- zná terminologii oboru a dovede ji používat 

- dovede využít informace získané v odborném textu 

- porovná umělecká díla podle různých kritérií, dovede pracovat s obrazovým materiálem 

- rozpozná typická díla daného období 

- rozumí vztahu mezi stupněm vývoje společnosti a uměním v návaznosti na historické 

okolnosti a náboženskou víru či filozofii, případně nové objevy a politickou situaci doby 

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno 

Učební osnova předmětu:  

DĚJINY VÝTVARNÉ KULTURY 

Obor vzdělání: 82-41-M/03 

Scénická a výstavní tvorba 
Název ŠVP: Nová média 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma 
Celkový počet hodin týdně za celou dobu 

vzdělávání: 11 

Platnost: od 1. 9. 2013 
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Hodnocení výsledků žáků  

- součástí hodnocení bude rozpoznání klíčových děl daného období 

- teoretické poznatky budou testovány písemnou formou 

- součástí hodnocení budou také domácí úkoly, zadávané příležitostně 

- u témat, u nichž je to vhodné, bude žák hodnocen za zpracování referátu a jeho prezentaci 

před třídou 

- hodnocení bude probíhat formou známek nebo bodů, s přepočtem na výslednou známku na 

konci pololetí 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat 

Cílovými kompetencemi rozumíme: 

- znalost a porozumění významným historickým procesům, vztahům, faktům a pojmům 

- schopnost používat postupy obvyklé v dějepisu a dějinách výtvarné kultury (pracovat 

s textem i reprodukcemi významných uměleckých děl) 

- schopnost získat učením nové znalosti v oboru vyučovací předmět souvisí s jinými 

předměty, především se společenskovědním vzděláním, technologií, navrhováním 

a výtvarnou přípravou, při přípravě prezentací se znalostí počítačových programů 

- získávat historické informace z hmotných pozůstatků minulosti, z děl výtvarného umění 

a z různých druhů písemných pramenů 

- analyzovat historickou a výtvarnou skutečnost a odhalovat jejich vzájemné souvislosti. 

Hodinové dotace jednotlivých tematických celků mají pouze orientační charakter. 

 

2. Rozpis učiva 1. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
Hodinová 

dotace 

Žák/Žákyně: 

- rozpozná jednotlivé obory výtvarného umění – 

architekturu, sochařství, malířství, umělecké 

řemeslo 

- určí základní dělení jednotlivých oborů podle 

funkce, práce s materiálem 

-  orientuje se v základních námětech (ornamentální, 

figurální) 

- orientuje se v základních termínech (realistický, 

iluzivní, naturalistický, expresivní; sloh, vývojové 

etapy slohů; námět, forma, obsah uměleckého díla 

aj.) 

- jmenuje a lokalizuje světové, evropské a místní 

umělecké a muzejní sbírky 

- žák si uvědomuje význam poznávání dějin obecně  

1. Obecný úvod do nového předmětu 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

- ovládá periodizaci pravěku 

- porozumí vztahu vývoje životních podmínek 

společnosti, vývoji náboženských představ a umění 

- rozezná charakteristické znaky megalitických 

2. Výtvarné umění pravěku 

 
3 
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staveb, časově a místně je zařadí, určí jejich typy a 

jejich funkci 

- rozezná charakteristické znaky pravěkých nástrojů, 

nářadí a ozdob, určí jejich materiál 

- určí pravěká naleziště ve světě i v České republice, 

jmenuje významné nálezy a zařadí je časově 

 

 

- ovládá periodizaci vývoje jednotlivých kultur v 

oblasti 

- porozumí vztahu vývoje životních podmínek 

společnosti, náboženských představ a umění 

- lokalizuje významná kulturní centra 

- rozezná charakteristické znaky architektury 

(zikkurat, palác), sochařství a uměleckého řemesla 

- určí významná naleziště 

- orientuje se v základních námětech, materiálech a 

technikách umění Mezopotámie 

- jmenuje a lokalizuje významné umělecké a 

muzejní sbírky disponující památkami umění 

Mezopotámie 

3. Výtvarné umění starověku 

Mezopotámie 

 

 

 

3 

 

- pochopí vývoj egyptologie jako vědy 

- ovládá periodizaci vývoje jednotlivých říší 

- porozumí vztahu vývoje životních podmínek 

společnosti, náboženských představ a umění 

- lokalizuje významná kulturní centra 

- rozezná charakteristické znaky architektury 

(chrám, mastaba, pyramida, skalní hroby), 

sochařství, malířství a uměleckého řemesla 

- určí významná naleziště 

- orientuje se v základních námětech, materiálech a 

technikách egyptského umění, včetně způsobu 

zobrazení figury v egyptském umění a rozpoznání 

změny v období školy el-amarnské 

- jmenuje a lokalizuje významné památky a 

umělecké a muzejní sbírky disponující památkami 

egyptského umění 

4. Egypt 
5 

 

- ovládá periodizaci vývoje v oblasti 

- porozumí vztahu vývoje životních podmínek 

společnosti, náboženských představ a umění 

- lokalizuje významná kulturní centra 

- identifikuje charakteristické znaky sochařství, 

malířství a uměleckého řemesla v dané oblasti 

5. Egejská oblast, Kréta 

 
6 
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- orientuje se v námětech, materiálech a technikách 

- porovná charakteristické znaky krétské 

a mykénské kultury 

- jmenuje a lokalizuje významné památky 

a významné umělecké a muzejní sbírky disponující 

památkami oblasti 

 

- ovládá periodizaci jednotlivých vývojových 

období řeckých dějin, ovládá historické 

souvislostí, které tvoří rámec jednotlivých období 

- porozumí vztahu vývoje životních podmínek 

společnosti, myšlení a umění 

- lokalizuje významná centra 

- orientuje se v řecké mytologii 

- rozezná projevy jednotlivých typů architektury, 

jejich tvary a články 

- orientuje se ve vývoji řeckého sochařství 

- rozpozná díla a přínos významných osobností 

řeckého umění 

- porovná charakteristické znaky řeckého 

- a egyptského umění 

- jmenuje a lokalizuje významné umělecké a 

muzejní sbírky disponující památkami řeckého 

umění 

- ovládá základní periodizaci vývoje v oblasti 

- porozumí vztahu vývoje životních podmínek 

společnosti, myšlení a umění 

- lokalizuje významné památky 

6. Řecko 

 
10 

 

- identifikuje charakteristické znaky etruské 

architektury (nekropolis, chrám, technické stavby; 

užití klenby valené), sochařství, malířství a 

uměleckého řemesla 

- rozpozná význam etruského umění pro formování 

umění antického Říma 

7. Etruské umění 

 
3 

 

- ovládá periodizaci jednotlivých vývojových 

období římských dějin (království, republika, 

císařství) 

- porozumí vztahu vývoje životních podmínek 

společnosti, myšlení a umění 

- lokalizuje významná kulturní centra 

- identifikuje charakteristické znaky římské 

architektury (stavby světské a ideové) 

- identifikuje charakteristické znaky a významné 

8. Umění antického Říma 

 
15 
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projevy římského sochařství a malířství 

- porovná charakteristické znaky řeckého 

a římského umění 

- jmenuje a lokalizuje významné umělecké a 

muzejní sbírky disponující památkami římského 

umění 

- žák si uvědomuje přínos kulturního dědictví antiky 

 

 

- časové rozliší základní období křesťanské antiky 

- rozezná ideové rozdíly mezi pohanstvím a 

křesťanstvím 

- uvede příklady přínosu křesťanství 

- orientuje se v základních historických událostech a 

jejich souvislostech 

- orientuje se v základních křesťanských symbolech 

- rozezná charakteristické znaky a projevy raně 

křesťanské architektury (bazilika, centrála) 

- rozezná charakteristické znaky a projevy raně 

křesťanského umění v Ravenně 

- orientuje se v námětech, materiálech a technikách 

raně křesťanského umění 

- porovná charakteristické znaky římského 

antického a raně křesťanského umění 

9. Výtvarné umění raného středověku 

Křesťanské antické umění 

 

7 

 

- orientuje se v časovém vymezení raného 

středověku v Evropě 

- orientuje se v základních historických událostech a 

jejich souvislostech v Evropě i na našem území 

- lokalizuje významná kulturní centra raně 

středověké Evropy 

- rozezná charakteristické znaky a projevy umění 

doby v jednotlivých lokalitách (Irsko, karolínská a 

otonská renesance, Velká Morava) 

- identifikuje a rozezná charakteristické znaky raně 

středověkého umění a jeho projevy v architektuře, 

sochařství a malířství 

- orientuje se v námětech, materiálech a technikách 

umění raného středověku 

10. Umění raně středověké Evropy 
7 

   2. ročník 

      

   

- orientuje se v časovém i lokálním vymezení 

románského umění 

11. Výtvarné umění středověku 

Románské umění 

 

20 
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- postihne funkci románského umění pro 

upevňování křesťanství 

- určí typické náměty vycházející z Bible 

- orientuje se v historických událostech a jejich 

souvislostech v Evropě i na našem území 

- lokalizuje významná centra románského umění s 

pochopením místních odlišností umělecké tvorby 

různých stavitelských škol 

- identifikuje a rozezná charakteristické znaky a 

projevy románského umění v architektuře, 

sochařství a malířství 

- porovná charakteristické znaky a projevy 

románského umění v jednotlivých lokalitách, 

pozná nejvýznamnější památky dané lokality 

- orientuje se v námětech, materiálech a technikách 

románského umění 

- zná vývoj románského umění na našem území, 

významné památky 

- jmenuje a lokalizuje významné památky i 

umělecké a muzejní sbírky disponující 

- památkami románského umění 

        

- orientuje se v časovém i lokálním vymezení 

gotického umění včetně periodizace 

- orientuje se v historických událostech a jejich 

souvislostech v Evropě i na našem území 

- orientuje se v kulturních souvislostech doby 

- lokalizuje významná kulturní centra gotického umění 

- identifikuje a rozezná charakteristické znaky a 

projevy gotického umění v architektuře, sochařství, 

malířství a uměleckém řemesle 

- rozliší znaky a projevy profánního a sakrálního 
gotického umění 

- porovná charakteristické znaky a projevy gotického 
umění v jednotlivých lokalitách 

- orientuje se v námětech, materiálech a technikách 
gotického umění 

- zná dílo a přínos významných osobností doby 

(Giotto, Andrea Pisano, Mistr Theodorik, Petr Parléř 
aj.) 

- zná vývoj gotického umění na našem území, 
specifikuje jeho projevy 

- porovná charakteristické znaky gotického a 
románského umění 

- jmenuje a lokalizuje významné památky i významné 
sbírky disponující památkami gotického umění 

12. Gotické umění 

 
36 
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- orientuje se v časovém i lokálním vymezení 

renesančního umění včetně periodizace 

- orientuje se v historických událostech a jejich 

souvislostech v Evropě i na našem území 

-  orientuje se v kulturních souvislostech doby 

- definuje základní revoluční změny ve společnosti 

- posoudí změny životního stylu v návaznosti na 

humanismus 

- lokalizuje významná kulturní centra renesančního 

umění a manýrismu 

- identifikuje a rozezná charakteristické znaky a 

projevy renesančního umění a manýrismu v 

architektuře, sochařství, malířství a uměleckém 

řemesle 

-  porovná charakteristické znaky a projevy 

renesančního umění v jednotlivých lokalitách 

(Itálie, zaalpské země) 

- pochopí odlišnosti renesanční (Itálie) a pozdně 

gotické tvorby (Nizozemí) 

- porovná charakteristické znaky a projevy 

renesančního umění raného, vrcholného a 

pozdního období včetně individuálního přístupu v 

dílech výrazných osobností renesance 

- orientuje se v námětech, materiálech a technikách 

renesančního umění 

- posoudí dílo a přínos významných osobností 

renesančního umění 

- zná vývoj renesančního umění na našem území, 

specifikuje jeho charakteristické rysy 

- rozliší znaky a projevy profánního a sakrálního 

renesančního umění 

- porovná charakteristické znaky renesančního a 

gotického umění 

13. Výtvarné umění novověku 

Renesanční umění 

40 

   3. ročník 

 

- orientuje se v časovém i lokálním vymezení 

barokního umění včetně periodizace 

- orientuje se v historických událostech doby baroka 

a jejich souvislostech v Evropě i na našem území 

- orientuje se v kulturních a náboženských 

souvislostech doby 

- lokalizuje významná kulturní centra barokního 

umění 

14. Barokní umění, Rokoko 
30 
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- identifikuje a rozezná charakteristické znaky a 

projevy barokního umění v architektuře, 

sochařství, malířství a uměleckém řemesle 

- porovná charakteristické znaky a projevy 

barokního umění v jednotlivých lokalitách 

(katolické – protestantské země) 

- porovná charakteristické znaky a projevy 

barokního umění a individuální přístupy a rozdíly 

v díle různých osobností umění 

- orientuje se v námětech, materiálech a technikách 

barokního umění 

- rozliší znaky a projevy profánního a sakrálního 

barokního umění 

- porovná baroko a rokoko 

- zná vývoj barokního umění na našem území, 

specifikuje jeho projev (architektura, sochařství, 

malířství, lidové baroko) 

- jmenuje a lokalizuje významné památky i 

umělecké a muzejní sbírky 

 

- vyjmenuje příklady významných občanských 

revolucí a vysvětlí boj za občanská i národní práva 

a cestu za občanskou společností 

- popíše evropskou koloniální expanzi a její 

následky 

- orientuje se v historických událostech doby 

klasicismu a jejich souvislostech ve světě i na 

našem území 

- orientuje se v časovém i lokálním vymezení umění 

klasicismu 

- orientuje se v kulturních souvislostech doby 

- lokalizuje významná kulturní centra umění 

klasicismu 

- identifikuje a rozezná charakteristické znaky a 

projevy umění klasicismu v architektuře, 

sochařství a malířství 

- porovná charakteristické znaky a projevy umění 

klasicismu i individuální přístupy v dílech 

výrazných osobností 

- orientuje se v námětech, materiálech a technikách 

umění klasicismu (empír) 

- posoudí dílo a přínos významných osobností 

umění klasicismu 

- charakterizuje odlišnosti rokokového malířství a 

malířství klasicismu 

-  zná vývoj klasicismu na našem území, specifikuje 

jeho projevy 

15. Umění 18. a 19. století 

Klasicismus 

10 
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- jmenuje a lokalizuje významné památky a díla i 

významné umělecké a muzejní sbírky disponující 

památkami umění klasicismu 

 

- orientuje se v časovém i lokálním vymezení 

romantismu 

- orientuje se v historických událostech doby a jejich 

souvislostech ve světě i na našem území 

- charakterizuje romantismus jako životní 

- postoj 

- orientuje se v kulturních souvislostech doby 

- lokalizuje významná kulturní centra romantismu 

- identifikuje a rozezná charakteristické znaky a 

projevy romantismu v architektuře, sochařství a 

malířství 

- porovná charakteristické znaky a projevy 

romantismu v jednotlivých lokalitách 

- porovná charakteristické znaky a projevy 

romantismu a individuální přístupy v dílech 

výrazných osobností 

- orientuje se v námětech, materiálech a technikách 

romantismu 

- zná vývoj romantismu na našem území, specifikuje 

jeho projevy 

- odliší klasicismus, romantismus, realismus 

- jmenuje a lokalizuje významné umělecké a 

muzejní sbírky disponující památkami romantismu 

16. Romantismus 
8 

 

- orientuje se v časovém vymezení realismu 

- orientuje se v historických a kulturních 

souvislostech 

- identifikuje východiska realismu 

- lokalizuje významná centra francouzského 

realismu 

- identifikuje a rozezná charakteristické znaky a 

projevy realismu v sochařství a malířství 

- charakterizuje architekturu 2. pol. 19. stol. 

- porovná charakteristické znaky a projevy realismu 

a individuální přístupy a v dílech výrazných 

osobností 

- orientuje se v námětech, materiálech a technikách 

realismu 

- posoudí dílo a přínos významných osobností 

realismu 

- odliší realismus a naturalismus 

- jmenuje a lokalizuje významné umělecké a 

17. Realismus 
8 
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muzejní sbírky disponující památkami 

francouzského realismu 

 

- orientuje se v časovém vymezení doby 

- orientuje se v kulturních souvislostech 

- identifikuje východiska impresionismu 

- posoudí význam impresionismu pro další vývoj 

umění 

- identifikuje a rozezná charakteristické znaky a 

projevy impresionismu 

- rozezná charakteristické znaky díla E. Maneta, 

posoudí jeho vliv na další vývoj umění 

- orientuje se v námětech, materiálech a technikách 

impresionismu 

- lokalizuje významná kulturní centra 

impresionismu 

- posoudí dílo a přínos osobností impresionismu ve 

Francii a u nás 

- jmenuje a lokalizuje významné umělecké sbírky 

disponující památkami autorů této doby 

18. Impresionismus 
10 

 

- orientuje se v historických a kulturních 

- souvislostech doby 

- lokalizuje významná kulturní centra 

postimpresionismu 

- identifikuje a rozezná charakteristické znaky a 

projevy postimpresionismu 

- porovná charakteristické znaky, projevy a 

individuální přístupy v dílech výrazných osobností 

- orientuje se v námětech, materiálech a technikách 

postimpresionismu 

- posoudí význam postimpresionismu pro další 

vývoj umění 

- posoudí dílo a přínos významných osobností 

postimpresionismu 

- jmenuje a lokalizuje významné umělecké a 

muzejní sbírky disponující památkami 

postimpresionismu 

19. Postimpresionismus 
15 
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- orientuje se v historických a kulturních 

souvislostech doby 

- lokalizuje významná kulturní centra architektury 

průmyslové revoluce a historizujících slohů 

- posoudí nové možnosti architektury 

- identifikuje a rozezná charakteristické znaky a 

projevy historizujících slohů 

- porovná charakteristické znaky a individuální 

přístupy u výrazných projevů architektury 

průmyslové revoluce a historizujících slohů 

- porovná charakteristické rysy a projevy výchozího 

slohu a příslušného historizujícího slohu 

- jmenuje a lokalizuje významné projevy 

architektury průmyslové revoluce a historizujících 

slohů 

- posoudí význam vzniku památkové péče 

20. Architektura průmyslové revoluce, 

historizující slohy 
8 

 

- na příkladech uvede snahy českého národa o 

emancipaci 

- orientuje se v historických a kulturních 

souvislostech událostí 19. století 

- lokalizuje významná kulturní centra důležitá pro 

umění 19. století 

- identifikuje a rozezná charakteristické znaky a 

projevy stěžejních uměleckých směrů 19. století v 

našich zemích v architektuře, sochařství a malířství 

- porovná charakteristické znaky, projevy a 

individuální přístupy v dílech výrazných 

představitelů 

- posoudí dílo a přínos významných osobností 

uměleckých směrů 19. století v našich zemích 

- jmenuje a lokalizuje významné umělecké a 

muzejní sbírky disponující památkami umění 19. 

století v našich zemích 

21. Umění 19. století v našich zemích 
7 
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   4. ročník 

 

- orientuje se v historických a kulturních 

souvislostech doby 

- lokalizuje významná kulturní centra symbolismu a 

secese 

- identifikuje a rozezná charakteristické znaky a 

projevy symbolismu a secese v architektuře, 

sochařství, malířství a uměleckém řemesle 

- porovná charakteristické znaky, projevy a 

individuální přístupy v dílech výrazných osobností 

symbolismu a secese 

- orientuje se v námětech, materiálech a technikách 

symbolismu a secese 

- posoudí dílo a přínos významných osobností 

symbolismu a secese 

- posoudí význam symbolismu a secese pro další 

vývoj umění 

- jmenuje a lokalizuje významné umělecké a 

muzejní sbírky disponující památkami symbolismu 

a secese 

22. Symbolismus a secese 
8 

 

       

  

- orientuje se v historických a kulturních 

souvislostech událostí první poloviny 20. století 

- vyjádří vlastními slovy důsledky koloniální 

expanze a rozpory mezi velmocemi 

- orientuje se v nejdůležitějších meznících 1. 

světové války 

- charakterizuje uspořádání Evropy po 1. světové 

válce a vznik samostatné Československé 

republiky 

- objasní důsledky velké hospodářské krize v USA i 

v Evropě 

- orientuje se v nejdůležitějších meznících 2. 

světové války 

- analyzuje cíle válčících stran a je schopen 

diskutovat o válečných zločinech včetně 

holocaustu 

- popíše uspořádání světa po 2. světové válce a 

objasní příčiny studené války 

- popíše nejdůležitější historické události 

komunistického ČSR a boj za demokracii 

23. Umění 20. století 

Umění první poloviny 20. století v Evropě a 

USA 

45 
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- lokalizuje významná kulturní centra 

- identifikuje a rozezná charakteristické znaky 

individualistické moderny, Bauhausu, 

funkcionalismu a mezinárodního stylu v 

architektuře 

- identifikuje a rozezná charakteristické znaky a 

projevy expresionismu, kubismu, futurismu, 

konstruktivismu, dadaismu a surrealismu v 

sochařství 

- identifikuje a rozezná charakteristické znaky a 

projevy fauvismu, expresionismu, kubismu, 

futurismu, geometrické abstrakce, orfismu, 

dadaismu a surrealismu v malířství 

- porovná charakteristické znaky, projevy a 

individuální přístupy v dílech výrazných osobností 

reprezentujících jednotlivé umělecké směry 

- porovná charakteristické znaky a projevy 

jednotlivých směrů a jejich ztvárnění v dílech 

výrazných představitelů jednotlivých směrů 

- posoudí dílo a přínos významných osobností 

umění první poloviny 20. století 

- jmenuje a lokalizuje významné umělecké a 

muzejní sbírky disponující památkami uměleckých 

směrů první poloviny 20. století 

 

- porovná charakteristické znaky a projevy 

jednotlivých směrů a jejich ztvárnění v dílech 

výrazných představitelů jednotlivých směrů 

- posoudí nové možnosti architektury 

24. Architektura 2. poloviny 20. století 
3 
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Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno 

Učební osnova předmětu:  

DĚJINY MODERNÍHO UMĚNÍ 

Obor vzdělání: 82-41-M/03 

Scénická a výstavní tvorba 
Název ŠVP: Nová média 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma 
Celkový počet hodin týdně za celou dobu 

vzdělávání: 2 

Platnost: od 1. 9. 2013 

1. Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Poznání doby, výtvarných směrů a kultury, s důrazem na významné osobnosti výtvarného 

umění od druhé poloviny 20. století po současnost. Úkolem cyklu přednášek je umožnit 

studentům získat přehled o uměleckých směrech, tendencích, hnutích a hlavních 

představitelích světového umění druhé poloviny 20. století s důrazem na širší kulturně 

společenský kontext. Usnadnit studentům orientaci zejména v nepřehledné deltě současného 

umění. Žáci zde mohou načerpat zdroje a inspiraci pro citový a estetický prožitek, pro 

formování vlastního názoru i vlastní tvůrčí činnosti výtvarné přípravy v jednotlivých oborech. 

Charakteristika učiva 

Učivo je zaměřeno na získání ucelené orientace vývoje výtvarného umění a kultury 

v souvislosti s profilem absolventa. Obsahem vyučovacího předmětu jsou kulturně historické 

souvislosti vzniku a vývoje architektury, výtvarného umění a designu od druhé poloviny 

20. století po současnost. Hlavním cílem je představit významné osobnosti jednotlivých 

období a jednotlivých oborů a jejich díla, která ovlivnila vývoj celosvětového kulturního dění. 

Seznámit absolventy s určujícími tendencemi současného umění v centrech i regionech.  

Pojetí výuky:  

Těžištěm vzdělání je poznání specifiky jazyka a charakteru děl výtvarné kultury, výběr tvůrců 

a jejich děl se omezuje na nejdůležitější a nejtypičtější. Vstupem do každého tématu je 

přehled historie a historických souvislostí dané doby. Výuka je chronologicky uspořádána, ale 

v některých případech je učivo srovnáváno na základě průřezového tématu. Důležitou 

součástí je i nalézání a pochopení vzájemných souvislostí mezi jednotlivými uměleckými 

směry a tendencemi. Základním metodologickým východiskem je rovnoměrné propojení 

teoretického výkladu s konkrétní obrazovou dokumentací, včetně zvuku a videoukázek, 

neoddělitelnou součástí výuky jsou exkurze a návštěvy stálých sbírek umění a výstav. 

Vyučovací předmět má výrazně interdisciplinární charakter – přesahy se uplatňují zejména 

směrem k ostatním pro výtvarné umění důležitým oborům, filmu, divadlu, hudbě, literatuře 

a soudobé filosofii.  

Hodnocení výsledků:  

V předmětu se hodnotí hloubka porozumění danému tématu dějin kultury, schopnost pracovat 

se zdroji informací a také porozumění a rozpoznání klíčových děl daného období 

a uměleckých směrů.  
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Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat:  

Cílovými kompetencemi rozumíme:  

- znalost a porozumění významným historickým procesům, vztahům, faktům a pojmům  

- schopnost používat postupy obvyklé v dějepisu a dějinách výtvarné kultury (pracovat 

s textem i reprodukcemi významných uměleckých děl)  

- schopnost získat učením nové znalosti v oboru  

- vyučovací předmět souvisí s jinými předměty, především se společenskovědním vzděláním, 

technologií, navrhováním a výtvarnou přípravou, při přípravě prezentací se znalostí 

počítačových programů  

- analyzovat historickou a výtvarnou skutečnost a odhalovat jejich vzájemné souvislosti.  

Žák:  

- zná terminologii oboru a dovede ji používat  

- porovná umělecká díla podle různých kritérií, dovede pracovat s obrazovým materiálem, 

rozpozná signifikantní díla daného období a směrů  

- dovede využít informace získané v odborném textu 

- rozumí vztahu mezi společností a uměním v návaznosti na historické okolnosti a kulturní 

rámec dané doby.  

Hodinové dotace jednotlivých tematických celků mají pouze orientační charakter. 

 

2. Rozpis učiva 4. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
Hodinová 

dotace 

Žák: 

- orientuje se v historických a kulturních 

souvislostech událostí druhé poloviny 20. století 

- rozliší pojmy modernismus a postmodernismus 

- lokalizuje významná kulturní centra 

- identifikuje a rozezná charakteristické znaky a 

projevy abstraktního expresionismu, tašismu, 

informelu, konceptualismu, minimalismu, 

socialistického realismu, opartu, popartu, 

kinetického umění, umění akce, land artu, body 

artu v malířství a sochařství a umění nových 

médií 

- porovná charakteristické znaky, projevy a 

individuální přístupy v dílech výrazných 

osobností reprezentujících jednotlivé umělecké 

směry  

- orientuje se v námětech, materiálech a technikách 

jednotlivých směrů a jejich představitelů 

- porovná charakteristické znaky a projevy 

jednotlivých směrů a jejich ztvárnění v dílech 

jejich výrazných představitelů  

- posoudí dílo a přínos významných osobností 

umění druhé poloviny 20. století  

Poválečné umění v USA (abstraktní 

expresionismus a Newyorská škola)  

 

Poválečné umění v Evropě (Informel, 

gestická malba, Kobra, Noví realisté…) 

socialistický realismus  

 

Pop art a Minimal art Beat culture, 

kultura 60. let  

 

Konceptuální umění Arte povera, Fluxus, 

umění instalace  

 

Body art, akce, performance a videoart, 

Land art, radikální realismus  

 

Postmoderní modus, Noví divocí, 

Transavantgarda, Návraty, remake, 

citace, apropriace…  

8  

 

8  

 

 

8  

 

8  

 

8  

 

8  
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- rozpozná typické znaky postmoderní 

architektury, sochařství a malířství a designu 

- jmenuje a lokalizuje významné umělecké a 

muzejní sbírky disponující památkami 

uměleckých směrů druhé poloviny 20. století  

 

Strategie současnosti, umění na velkých 

světových přehlídkách, centra a regiony 

 

 

8 
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Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno 

Učební osnova předmětu:  

VÝTVARNÁ PŘÍPRAVA 

Obor vzdělání: 82-41-M/03 

Scénická a výstavní tvorba 
Název ŠVP: Nová média 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma 
Celkový počet hodin týdně za celou dobu 

vzdělávání: 13 

Platnost: od 1. 9. 2016 

 

1. Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl: 

Výtvarná příprava je hlavní přípravný předmět studijního oboru. Cílem je rozvinutí vlastních 

vrozených individuálních předpokladů studenta a jeho další vzdělávání směřující k získávání 

výtvarných dovedností a technik souvisejících s oborem vzdělávání. Studenti jsou vzděláváni, 

jak v klasických výtvarných technikách, tak v použití nových aplikací a postupů. 

Jsou rozvíjeni v samostatném uvažování - analyzování a schopnosti pracovat dle témat 

zadaných, ale také témat vytyčených. Studenti jsou vedeni k vlastní sebereflexi a ke 

schopnosti reflektovat společnost a její vývoj s přihlédnutím k historickým souvislostem. 

 

Charakteristika učiva: 

Učivo obsažené v tomto předmětu má teoreticko-praktický charakter. Praktická složka se 

realizuje 

na základě uplatňování těchto základních aspektů: 

─ morfologie výtvarné tvorby tj. základních výtvarných prvků a vyjadřovacích prostředků 

─ syntaxe tj. principů výstavby výtvarného díla a jeho kompozičních záležitostí 

─ studia reálií tj. analytických studií směřujících od jednoduchých geometrických objektů po 

složitá tvarosloví 

─ abstrahující a stylizační studie od realistických po znakové 

─ studie výtvarného vyjádření prostoru (modelace, perspektiva, kontrast, barva) 

─ aspektové studie zaměřené na určitou stránku jevů – obrys, světlo, objem, textura apod. 

─ fantazijně koncepční studie směřující k výtvarnému řešení v materiálech a technikách 

souvisejících s oborem Scénická a výstavní tvorba. 

Podstatné je propojovat tyto aspekty vyváženě, pravidelně a v přístupu k řešení úloh 

postupovat 

od izolovaných výtvarných prvků ke zkoumání jejich vztahů. Rovněž podstatné je dbát ve 

výuce 

na upevňování mezipředmětových vztahů zvláště vůči praktickým cvičením, nauce o písmu, 

figurálnímu kreslení. Důležitým aspektem je rovněž vzdělávání se v dalších 

společenskovědních 

a kulturních oblastech. 

 

Pojetí výuky: 

Žák je veden k tvůrčímu přístupu k zadanému úkolu, k samostatnosti při práci a kreativitě 

v rozvíjení vlastních myšlenek, ale zároveň k odpovědnosti a pečlivosti při vytváření 

výsledného řešení. Vyučující individuelně pracuje s každým žákem, pomáhá a dbá na správné 

pracovní návyky. Žák si musí být vědom systematičnosti práce, být schopen analyzovat a 

rozpoznat hodnotu tvůrčího nápadu, rozpracovat řešení a najít optimální výsledek. 
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Učivo je rozděleno do 1. a 2. ročníku. v závěru každého klasifikačního období je zařazena tzv. 

klauzurní práce, která završuje učivo za příslušné období, žák ji zpracovává samostatně 

v dané časové dotaci a je hodnocena odbornou komisí. Konkrétní téma práce je zadáváno 

ředitelem školy pro všechny obory společně a umožňuje vzájemné srovnávání přístupů a 

výsledků na jednotlivých oborech. 

 

Hodnocení výsledků: 

Oblasti hodnocení žáků jsou: 

─ kvalita a originalita výtvarného vyjádření 

─ prostorová orientace - zvládnutí perspektivy 

─ cit pro měřítko a proporci 

─ schopnost výstižnosti v rámci tématu 

─ cit pro použití a zvládnutí výtvarné techniky 

─ invence a originalita v použití nových postupů 

─ soustředěnost a kvalita práce 

─ cit v použití materiálu 

─ schopnost formulovat a obhájit své myšlenky 

Hodnocení je prováděno podle školního klasifikačního řádu, doplněného slovním 

hodnocením, sebehodnocením a kolektivním hodnocením. 

 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat: 

Cílem vzdělávání ve výtvarné přípravě je dosažení takové úrovně klíčových kompetencí, 

které poskytnou žákům vědomosti a dovednosti pro výtvarné vyjadřování. 

─ schopnost vlastního výtvarného vyjádření 

─ pochopení a zvládnutí prostorových vztahů 

─ schopnost vyjádřit své myšlenky a postoje 

─ rozvíjení vlastní osobnosti a sebevědomí studenta 

─ pochopit historickou souvislost v rámci studijního zaměření 

─ získat vlastní výtvarný názor 

─ schopnost nalezení vlastních inspiračních zdrojů 

─ pochopit význam výtvarného a estetického vzdělávání, jako zdroje poznání kultivace 

společnosti 

Hodinové dotace jednotlivých tematických celků mají pouze orientační charakter. 

 
 

2. Rozpis učiva 1. ročník  

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky Hodinová 

dotace 

Žák 

─ porozumí základním cílům a obsahu učiva 

─ chápe způsob použití výtvarných prostředků 

 

 

 

 

─ pracuje s tužkou, perem, uhlem 

─ tvoří studie dle zadání 

 

 

 

 

Úvod do předmětu 

─ obsah, cíle, prostředky 

 

 

 

 

Plocha  

─ výrazové možnosti, vztahy, struktury 

─ práce s tužkou, perem, úhlem 

─ studie struktury, technika frotáže   

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

6 
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─ zpracovává zadaná cvičení s čárou a linkou 

─ chápe linii a bod jako základní prostředky výtvarného 

projevu 

─ rozeznává možnosti čáry v lineární kresbě 

 

 

─ umí správně využívat světlo a stín v kresbě 

─ stínuje a modeluje, vytváří iluzi prostoru 

 

 

 

 

─ správně pozoruje a odměřuje 

─ kreslí základní geometrická tělesa s využitím úběžníků 

 

 

─ na základě studijní kresby stylizuje detail nebo celek 

─ vynechává nepodstatné a zdůrazňuje důležité prvky 

studijní kresby 

 

─ samostatně zpracovává zadané téma  

─ využívá stylizaci k tvorbě dezénu pro zadaný účel – 

napr. tapeta 

 

 

 

 

─ rozumí teorii barev 

─ zná práci s barvou v ploše (pokládání plochy, 

stupňování, zapouštění…) 

 

 

 

 

─ dbá na preciznost práce 

─ má přehled o kompozičních 

prostředcích 

─ dokáže s nimi pracovat v jednoduchých cvičeních 

─ vypracuje studii na zadané téma 

─ umí využít kompozičních prostředků ve vlastní práci 

─ učí se pozorovat celek i detail 

─ vyhledává vhodné motivy 

─ kreslí lineárně i s použitím modelace 

─ samostatně zpracovává zadané téma  

 

Skvrna, linie a bod  
─ řazení, množení, kompoziční cvičení 

─ výrazové možnosti, vztahy mezi 

základními výrazovými prostředky 

─ výtvarná cvičení tužkou, perem, úhlem 

 

Světlo a stín  
─ modelace jednoduchých těles, 

prostorovost v kresbě 

 

 

Konstruktivní kresba 

─ základní tělesa, proporce, 

perspektiva, správné 

─ vidění, vizování 

 

Stylizace (abstrahování, deformace) 
─ tvorba metodického řádu od 

konstruktivní kresby po abstraktní koláž 

 

Kombinace, variace, permutace – 

princip seriality  

─ tvorba dezénu 

 

 

Klauzurní práce  
 

Barva  

– tahy, štětcem  

─ princip, užití 

─ pokládání plochy, práce s barvou 

– kompoziční cvičení  

 

 

Kompozice 

 – symetrie, asymetrie 

 – kompoziční cvičení  

 

Změna měřítka  

– využití měřítka v kompozici 

– kompoziční cvičení  

 

Sekvence 

– využití sekvence k vyjádření gradace a 

narace  

 – kompoziční cvičení  

 

Protiklad a souzvuk  
– kompoziční cvičení  

 

Klauzurní práce  

12 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

12 

 

 

 

20 

 

 

 

 

18 

 

12 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

18 

 

 

 

18 

 

 

 

 

18 

 

 

18 
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 2. Rozpis učiva 2. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky Hodinová 

dotace 

Žák 

 

─ si osvojí základné animační principy, Disneyho 

pravidlá, kapitoly z dějin animace 

 

─ vytváří sekvenční studie s využitím různých technik 

kresby 

─ procvičuje variantní řešení tvorby animovaného 

charakteru 

─ dbá na čistotu a preciznost projevu 

 

─ zpracovává zadané téma  

─ umí vyjádřit lidský charakter v různých pózách 

─ přizpůsobuje zvolený kánon záměru 

 

─ samostatně navrhuje celou vizuální koncepci pro 

animaci na zadané téma 

 

 

─ umí animovat podle základních principů tvorby 

animace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

─ rozumí terminologii a dokáže vysvětlit pojmy 

s prostorovým uměním, dokáže rozlišit mezi 

jednotlivými médiemi – socha, objekt, model, instalace, 

readymade, environment  

 

─ rozvádí téma ve variantách 

─ tvoří model, prototyp 

─ materiál volí podle vhodnosti vzhledem k rozvinuté 

koncepci 

 ─ dbá na preciznost a čistotu provedení 

 

 

─ dokáže si nalézt vhodnou techniku a materiál 

─ v nástěnné nebo plně prostorové verzi si vyzkouší 

instalační princip práce s nalezeným nebo vytvořeným 

prvkem 

─ posuzuje vhodnost jednotlivých materiálů 

─ prokáže cit pro charakter materiálů 

─ umí je použít ve své práci 

 

 

Animace  

─ úvod, principy, teorie 

 

 

Charakterová nebo sekvenční cvičení  

─ úvod, navrhovací cvičení pro tvorbu 

animovaného charakteru, abeceda lidí 

─ sekvenční studie 

 

 

Tvorba charakteru 

– tvorba psychologie charakteru, pózy 

– kánon animovaného charakteru  

 

Animatik  

─ návrh a tvorba animatiku pro kreslenou 

nebo ploškovou animaci 

 

Animace 

─ animační cvičení za pomocí navrženého 

animatiku 

─ plošková nebo kreslená animace 

─ spracování v softwaru pro stříhání videa 

 

 

Klauzurní práce  

 

Objekt 

─ úvod, principy, teorie 

 

 

 

 

Objekt / model 

– tvorba objektu z materiálu na zadané 

téma (např. popření krychle) 

 

 

 

 

Instalace, nástěnný nebo závěsný objekt 

─ práce s lehkými konstrukčně 

zajímavými materiály 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

21 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

21 

 

7 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

21 
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─ využití materiálových zkušeností pro aplikaci v užité 

sféře 

─ chápe prostorovou a vizuální účinnost měřítka a 

materiálu 

─ využívá osvojené principy tvorby opakujících se 

prvků v kombinaci s volbou vhodného materiálu 

 

─ zpracovává sérii návrhů pro zvolené prostředí 

veřejném prostoru 

─ zdokonaluje techniku projevu 

─ prezentuje výsledky své práce 

 

─ práce v plenéru na zadání, rozvíjí studie podle 

plenérové předlohy 

 

 

─ samostatně zpracovává zadané téma 

 

 

Principy seriality, reliéf   
─ reliéf jako architektonický detail nebo 

ornament 

 

 

 

Intervence do veřejného prostoru 

 

 

 

 

 

Plenér  

─ Studie v exteriéru, architektonický a 

krajinný 

celek a detail 

 

Klauzurní práce 

 

21 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

21 
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Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno 

Učební osnova předmětu:  

FIGURÁLNÍ KRESLENÍ 

Obor vzdělání: 82-41-M/03 

Scénická a výstavní tvorba 
Název ŠVP: Nová média 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma 
Celkový počet hodin týdně za celou dobu 

vzdělávání: 10 

Platnost: od 1. 7. 2016 

1. Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cil: 

 

- Osvojení si znalostí a dovedností nutných ke zvládnutí kresby člověka. Prohloubení znalostí 

lidského těla, jeho stavby, proporcí a funkcí. 

 

- Kultivace kresebného projevu, tříbení pozorovacích schopností. Osvojení si jednotlivých přístupů 

k figuře a jejich porozumění a následné získání schopností podvědomé práce s figurou k přesnější 

artikulaci tvůrčích záměrů a uměleckých vizí v tvorbě autora.  

 

- Pochopení užití zobrazení lidské figury v kontextu dějin umění jakožto základního prostředku výrazu, 

významu a komunikace v rámci uměleckého díla.  

 

 

Charakteristika učiva: 

 

Výuka předmětu figurální kreslení v oboru Scénická a výstavní tvorba probíhá v prvním, druhém, třetím a 

čtvrtém ročníku dvě, resp. tři vyučovací hodiny týdně. Náplní učiva je předmětná kresba podle modelu 

(geometrické zátiší, sádrové odlitky nebo živý model…) různými kresebnými prostředky (tužka, přírodní a 

umělý uhel, rudka, křídy, fix, tuš, atd.). Nedílnou součástí učiva jsou také teoretická příprava z historie i 

současnosti vývoje zobrazování. 

 

 

Pojetí výuky: 

 

Ve dvouhodinových (ve třetím a čtvrtým ročníku tříhodinových) blocích se žáci procvičují v kresbě a řeší 

konkrétní úkoly. Výuka se odvíjí od úvodu do kontextu zobrazování, pochopení principu dívání se a přenosu 

obrazu, přes zvládnutí morfologie a mechaniky lidského těla až k přirozené schopnosti uchopení figury jako 

nositele výrazu obrazu. Jednotlivá cvičení budou postupovat od celku lidské figury (kanonického schématu) po 

složitější zobrazení (jednotlivosti, detaily, světlo, stín) a variace figury (portrét, pohled, výraz, gesto, 

perspektivní zkratky, morfologická typologie, pohyb a prostorové vztahy). Metoda výuky bude deduktivní (od 

celku k detailu). 

 

 

Hodnoceni výsledků: 

 

Hodnocení kreseb probíhá na konci každého úkolu, učitel hodnotí kvality a případně nedostatky práce nejen 

příslušnou známkou, ale především slovně, s přihlédnutím k individuálním schopnostem žáka a jeho pokrokům. 

 

 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat: 
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Figurální kresba rozvíjí u žáka nejen technické dovednosti, ale také k soustředění a trpělivosti. Postupným 

představováním vývoje myšlení o figuře na pozadí konkrétních ukázek z dějin i současných tendencí umění je 

žák veden k schopnosti pochopit a využít figuru v rámci obrazových vztahů a naplnit ji významem. 

Prostřednictvím figurální kresby se také učí zkoumat okolní svět a obohacovat jim svůj svět vnitřní.  

 

 

Hodinové dotace jednotlivých tematických celků mají pouze orientační charakter. 

 

2. Rozpis učiva 1. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
Hodinová 

dotace 

Žák: 

─ správně natočí malířský stojan 

─ volí vhodný odstup od předlohy 

a odstup od obrazové plochy 

─ dokáže umístit kompozici do formátu v adekvátním 

měřítku 

 

 

─ získá znalosti o protoprincipech zachycení / zobrazení 

lidského těla 

 

 

 

 

─ uvědomuje si perspektivní zkratky 

v závislosti na uhlu pohledu 

─ upevňuje zručnosti ve studijní kresbě 

─ orientuje se v zákonitostech úběžníkové a vzdušné 

perspektivy  

 

Zásady kresby 

─ příprava papíru a stojanu 

─ volba adekvátního materiálu 

─ odstup od modelu 

─ odstup od obrazové plochy 

─ formát a kompozice 

 

 

Úvod do zobrazování člověka 

─ silueta, vržený stín, otisk těla, dekalk, 

fotogram, xerox obličeje 

─ camera obscura, camera lucida, vypouklé 

zrcadlo 

 

Základy perspektivní kresby  

─ typy perspektivy, zkratky 

─ stereometrické zátiší, síť, mřížka, přenos, 

šachovnice 

─ modelace světlem a stínem 

 

 

 

Pololetní práce 

Geometrické antropomorfní zátiší 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

─ dobře umístí stojící figuru do formátu 

─ chápe a rozlišuje typologii lidské postavy 

Stojící postava  

─ schéma stojící figury 24 
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─ upevňuje znalosti v zobrazování 

stojící figury formou studijní a volné kresby i formou rychlého 

kresebného záznamu 

─ uvědomuje si odlišnosti různých 

kresebných prostředků 

 

─ kánony, typologie 

─ těžiště, kontrapost 

─ studijní kresba aktu 

─ kresba uhlem 

─ proporce lidské postavy 

─ skelet, svalstvo, mechanika 

 

 

 

 

Závěrečná práce 

„Svalovec“ (studie stojícího modelu) 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

2. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
Hodinová 

dotace 

Žák: 

 

─ upevňuje dovednosti v liniové a tónové studijní kresbě 

─ upevňuje znalosti v zobrazování 

stojící figury formou studijní a volné kresby i formou 

rychlého kresebného záznamu 

─ upevňuje dovednosti v kresbě a rozvíjí svůj 

individuální rukopis  

─ ovládá základy plastické anatomie trupu a končetin 

─ umí správně zobrazit výškové a šířkové proporce trupu 

─ uvolňuje rukopis  

─ dokáže figuru zasadit do prostoru 

 

 

 

 

 

 

 

─ dobře umístí figuru do formátu 

─ upevňuje znalosti v zobrazování 

figury formou studijní a volně kresby 

i formou rychlého kresebného záznamu 

─ uvědomuje si odlišnosti růžných 

kresebných prostředků 

─ využívá, upevňuje a rozvíjí nabyté 

znalosti a zkušenosti 

  

Stojící figura 

─ pozice, rotace, pohyb 

─ kresba podle živého modelu 

─ zasazení do prostoru 

─ postava s atributem (opření, držení, 
zvedání, tah, hod…) 

 

 

 

Pohybové kresby  

─ chůze, běh 

 

 

 

Pololetní práce 

Stojící akt v prostoru 

 

Sedící postava  

─ hetoimasia (židle, trůn) 

─ studijní kresba aktu 

─ kresba uhlem 

─ těžiště 

─ proporce lidské postavy 

─ drapérie 

─ zkratky 

─ modelace, světlo a stín 

 

 

Závěrečná práce  

Sedící akt (drapérie, prostor) 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

6 
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Rozpis výsledků vzděláváni a učiva 

3. ročník: 3 hodiny týdně, celkem 96 hodin 

 

Výsledky vzděláváni  Učivo  Počet hodin 

Žák 

─ využívá, upevňuje a rozvíjí nabyté 

znalosti a zkušenosti 

─ dobře umístí figuru do formátu 

─ upevňuje znalosti v zobrazování 
figury formou studijní a volné kresby 

i formou rychlého kresebného 
záznamu 

─ uvědomuje si odlišnosti různých 

kresebných prostředků 

─ využívá, upevňuje a rozvíjí nabyté 

znalosti a zkušenosti 

─ procvičuje osvojené dovednosti 

 

 

 

 

 

─ ovládá základní terminologii 

anatomie lebky a hlavy 

─ chápe vztah mezi tvaroslovím 
lebky a hlavy 

─ vnímá tvar a proporce jednotlivých 
částí lebky a lebky jako celku 

 

 

 

─ seznámí se s anatomií ruky 

─ dovede ji konstruovat s ohledem 
na její funkčnost 

 

─ vnímá sklon hlavy, krku a ramen, 

dovede správně zaznamenat vztahy 

mezi nimi 

─ umí provádět změny proporčních 
vztahů 

 

 

 

─ upevňuje dovednosti v kresbě a 
rozvíjí svůj individuální rukopis  

─ studuje tvar a plastiku krku 

─ dovede odlišit pleť modelu od 
struktury oděvu 

 

 

Ležící postava  

─ studijní kresba aktu 

─ kresba uhlem 

─ podhled, nadhled 

─ drapérie – studie skryté hmoty 

─ proporce lidské postavy 

─ jednoduché lineární náčrty i 
studijní kresba 

─ hloubka prostoru 

─ obrazová zkratka 

─ kontrastní osvětlení 

 

Závěrečná práce 

Ležící akt 

 

Kresba lebky 

─ vanitas, symbolika lebky 

─ morfologie 

─ proporce 

─ kresebná konstrukce 

─ plasticky význam časti lebky pro 

kresbu hlavy 

─ lineární kresba tužkou a 
přírodním uhlem 

 

Autoportrét a kresba ruky 

─ lineární a stínovaná kresba 

─ tužka 

 

Hlava – studie podle živého modelu 

─ proporce 

─ individualizmus 

─ kresba uhlem 

─ hlava z nadhledu a podhledu 

─ sklon hlavy, krku a ramen, 

─ správné vztahy mezi nimi 

 

Poprsí a studie rukou 

─ nasazeni hlavy na trupu 

 

Závěrečná práce 

Polopostava (rám, parapet, atribut) 

 
42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 
6 
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Rozpis výsledků vzdělávaní a učiva 

4. ročník: 3 hodiny týdně, celkem 84 hodin 

Výsledky vzdělávaní Učivo Počet hodin 

Žák 

─ upevňuje dovednosti v tónové a 
liniové studijní kresbě 

─ rozvijí vlastní výraz, prohlubuje 

dovednost v kresbě 

─ zvládá krajní perspektivní zkratky 

─ získává v kresbě stále větší 
jistotu 

 

 

 

─ individuálně prohlubuje své 
kreslířské schopnosti 

─ umí využit gesta i uhlu pohledu 

k vyjádření nálady 

─ má prostor experimentovat 

─ zvládá kresebnou modelaci 

─ dokáže zachytit individuální výraz 

 

Stojící figura, figurální kompozice 

─ stojící akt, akty 

─ podhled a nadhled 

─ výrazová kresba 

─ různé kresebné technické studie       
s větší hodinovou dotaci 

 

Zavěrečná práce 

Stojící postava 

 

Stojící postava 

─ výrazová kresba 

─ různé kresebné techniky 

─ pohybové kresby 

 

Portrét 

─ portrétní studie 

─ modelace 

─ výraz 

 

Závěrečná práce 

Portrét 

 
42 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
12 
 
 
 
 
18 
 
 
 
 
6 
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Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno 

Učební osnova předmětu:  

TECHNICKÉ KRESLENÍ 

Obor vzdělání: 82-41-M/03 

Scénická a výstavní tvorba 
Název ŠVP: Nová média 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma 
Celkový počet hodin týdně za celou dobu 

vzdělávání: 2 

Platnost: od 1. 9. 2016 

 

Obecný cíl: 

Obecným cílem výuky předmětu technické kreslení na umělecké škole je rozvíjení 

geometrických znalostí u žáků, seznámení žáků se základními prostorovými vztahy, 

vypěstování prostorové představivosti a úsudku. Při rozvíjení geometrických znalostí dbáme 

na to, aby žáci získávali dovednosti a návyky v  rýsování základních geometrických 

konstrukcí, učili se kreslit náčrty. 

 V technickém kreslení je třeba naučit žáky promítat geometrická tělesa, kreslit a číst 

jednoduché výrobní výkresy a navrhnout samostatný výrobní výkres. 

           Středověcí malíři ve snaze pravdivě zachytit skutečnost dospěli k perspektivě, kterou 

zpracovali a v 16.století vybavili přesnými geometrickými konstrukcemi. Tyto znalosti žáci 

využijí při kreslení rovinných obrazců  a jednoduchého architektonického objektu 

v perspektivě. 

           O renesanci perspektivy se postaral rychlý vývoj výpočetní techniky. Základy, které 

žáci získají v 1. ročníku v technickém kreslení, mohou přenést na počítačové zpracování 

metodami počítačové grafiky v odborných předmětech ve vyšších ročnících. Teoretické 

základy tak slouží pro následnou výuku zpracování vizualizací na počítači. Znalost principů 

těchto promítacích metod usnadní uživateli orientaci ve světě prostorových objektů a zlepší 

jeho schopnost představit si daný objekt v prostoru. 

 

Charakteristika učiva: 

             Výuka předmětu probíhá v 1. ročníku ve dvou vyučovacích hodinách týdně. 

Je rozdělena do čtyř částí, základní geometrické konstrukce, kuželosečky, technické výkresy, 

perspektiva. V úvodní části předmětu je třeba upevnit žákům vzdělání v oboru geometrie a 

rýsování a současně s tím vybudovat solidní návyky k systematické, cílevědomé, houževnaté 

a pečlivé práci. Ve druhé části se žáci naučí rozpoznat a určit základní charakteristiky 

kuželoseček a graficky je znázornit. Při kreslení technických výkresů zvládnou žáci průměty 

jednoduchých a složených těles na dvě, tři průmětny včetně kótování  a čtení výkresů. 

V konstruktivní perspektivě se žáci seznámí s perspektivou bodu, přímky a jejím využití při 

kreslení rovinných obrazců pomocí oběžníkové,distanční a průsečné metody. Na závěr 

zobrazí jednoduchý architektonický objekt. 

 

Pojetí výuky: 

Výuka je prováděna formou výkladu, který je doplněn názornými i improvizovanými 

pomůckami, které žákům pomohou při pochopení probíraného učiva.Velký důraz je kladen na 

prohlubování prostorové představivosti, proto jsou v hodinách zařazeny úlohy na čtení 

výkresů. Při vypracování úloh vždy jeden žák rýsuje na tabuli, ostatní pracují na výkresy         
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a doplňují jeho činnost, hledají kolektivně chyby a snaží se je odstranit. Velká pozornost je 

věnována samostatným návrhům 

 

Hodnocení výsledků: 

Hodnocení žáků vychází z platného klasifikačního řádu, využívá klasifikační stupnici     

i slovní hodnocení.. Hodnocení probíhá během celého školního roku. Do klasifikace jsou 

zahrnuty známky z kontrolních prací, samostatných prací, zkoušení  a aktivita při vyučování. 

Důsledně je dodržován individuální přístup k žákům. 

 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat: 

Učitel vyžaduje, aby žáci udržovali grafickou úroveň a přijatelný vzhled písemností, 

správně používali osvojené odborné termíny, tím se rozvíjí kompetence k učení. K řešení 

kompetence problémů slouží samostatné návrhy výkresu hračky, plotu k dětskému hřišti nebo 

rodinnému domku, šachové figurky, jednoduchého architektonického objektu nakresleného 

v perspektivě a efektivní organizování času vymezeného pro zadaný úkol. V kompetenci 

sociální a personální je třeba žáky naučit hodnotit svoji práci i práci svých spolužáků vhodnou 

formou. Při probírání učiva se realizuje průřezové téma  Člověk a svět práce. 

 

Hodinové dotace jednotlivých tematických celků mají pouze orientační charakter. 
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2. Rozpis učiva 1. ročník 

 Výsledky vzdělávání a kompetence 

 

 Tematické celky 

 

Hodin

ová 

dotace 

 

Žák 

- narýsuje rovnoběžné přímky,kolmice,úhly 30°, 

45°, 60°, 90° a jejich násobky 

- zmenší, zvětší úsečku, rovinný obrazec i pomocí 

redukčního úhlu 

- používá vlastnosti osové, středové souměrnosti 

k různým konstrukcím útvarů osově             a 

středově souměrných 

- používá afinního vztahu k rýsování afinně 

přidružených mnohoúhelníků 

- narýsuje pravidelný pětiúhelník, 

desetiúhelník,šestiúhelník, osmiúhelník, 

sedmiúhelník 

 

- používá bodovou konstrukci 

elipsy,hyperboly,paraboly 

- narýsuje vrcholy kuželoseček pomocí 

oskulačních kružnic 

- sestrojí tečnu kuželosečky v jejím bodě 

- užívá  těchto vlastností ke konstrukci kuželoseček 

 

- seznámí se s druhy a formáty výkresů, měřítkem  

výkresů 

- píše technickým písmem 

- používá různé druhy čar 

- seznámí se základy kótování 

- zobrazuje dva,tři průměty geometrických těles 

- zobrazuje dva, tři průměty složených těles 

- přečte technický výkres a načrtne z průmětů 

těleso 

 

 

1.Geometrické konstrukce 

- základní geometrické konstrukce 

- osová a středová souměrnost 

- pravidelné mnohoúhelníky 

- afinita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kuželosečky 

- konstrukce elipsy,hyperboly,paraboly 

- tečny a normály kuželoseček 

 

 

 

 

 

 

3. Technické výkresy 

- normalizace v technickém kreslení 

- zobrazování geometrických těles        a 

jejich kótování 

- kreslení složených těles 

- čtení výkresů 

 

  

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

12 
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Žák 

- ovládá základní pojmy perspektivy 

- používá hloubkové přímky, přímky svírající se 

základnicí  úhel 45°, 135° 

- využívá oběžníkovou, distanční, průsečnou 

metodu ke kreslení perspektivního obrazu 

- vynáší výšku v perspektivě 

- zobrazí jednoduchý architektonický objekt 

                        

 

 

4.Perspektiva 

- hloubkové přímky 33 

- perspektiva bodu a přímky-úběžníková 

metoda 

- distanční metoda 

- průsečná metoda 

- perspektiva budov 

 

 

  

 

32 
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Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno 

Učební osnova předmětu:  

PÍSMO 

Obor vzdělání: 82-41-M/03  

Scénická a výstavní tvorba 
Název ŠVP: Nová média 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma 
Celkový počet hodin týdně za celou dobu 

vzdělávání: 4 

Platnost: od 1. 9. 2016 

1. Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl: 

Vyučování předmětu písmo vede žáky k osvojení a získání výtvarných předpokladů a 

dovedností k rozvoji schopností v oblasti vlastní tvorby. Žáci dokáží užívat písmo a principy 

typografie v návaznosti na současnou podobu i historický vývoj oboru. Dokáží zhodnotit a 

analyzovat podněty a jevy z oblasti vizuální komunikace a kultivovaně využívat získané 

znalosti. Získané znalosti umí aplikovat ve své další práci. 

 

Charakteristika učiva: 

Výuka předmětu písmo na oboru Scénická a výstavní tvorba – nová média probíhá ve třech 

ročnících. Jedná se o teoreticko-praktickou výuku. Žáci se seznámí s historií a vývojem 

písma, materiály, psacími nástroji i s programy pro práci s písmem v oblasti informačních 

technologií. Poznají estetickou a dorozumívací hodnotu písma, seznámí se s klasifikací písma 

a jeho vhodného využití. Žák dokáže v praktickych́ činnostech tvořivě zpracovat úkoly z 

oblasti výtvarné typografie, používá nástroje a výrazové prostředky potřebné pro realizaci 

výtvarných záměrů. Osvojí si teoretické vědomosti a odbornou terminologii, kterou využije 

při zdůvodnění svých východisek tvorby a obhajobě prací v procesu studia a především v 

budoucí praxi. 

 

Pojetí výuky: 

Výuka je členěna do tematických celků a rozvržena do hodinové dotace jednotlivých 

tematických celků. Organizace výuky je dána praktickým charakterem učiva v návaznosti na 

ostatní výtvarné disciplíny. K její realizaci lze využít nejrůznějších pedagogických metod s 

dodržením pedagogických zásad výuky. Žák je veden k tomu, aby dokázal aplikovat 

teoretické vědomosti v zadaných praktických úkolech. Výuka navazuje na předměty výtvarná 

příprava, praktická cvičení a počítačová grafika. 

 

Hodnocení výsledků: 

S ohledem na strategii výuky v předmětu se hodnotí praktické schopnosti a dovedností 

(čistota a kvalita provedení zadaného úkolu) a dále je také důležité hodnocení teoretických 

vědomostí a poznatků získaných během výuky. Hodnocení je prováděno formou 

samostatných prací na základě klasifikačního řádu školy včetně sebehodnocení a kolektivního 

hodnocení. 

 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat: 

Cílem vzdělání v předmětu písmo je dosažení takové úrovně klíčových kompetencí, které 

poskytují žákovi přiměřené dovednosti, schopnosti a vědomosti pro výtvarné vyjadřování 
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formou klasických prostředků i prostředků informačních a komunikačních technologií. Žák 

porozumí problému, hledá možnost řešení formou efektivních postupů, je zodpovědný za 

plnění úkolu. Je schopen věcně diskutovat o problému a efektivně pracovat s informacemi. 

 

Hodinové dotace jednotlivých tematických celků mají pouze orientační charakter. 

 

2. Rozpis učiva 1. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
Hodinová 

dotace 

Žák: 

– dokáže popsat vznik a vývoj písma 

– má přehled o vývoji písma (hieroglyfy, cyrilice, 

latinka)  

– zná vývoj a historii knihtisku 

 

 

   – užívá vhodné pracovní pomůcky (papír, tužka, 

pero, tuš, barva, …)      

– dokáže psát bezserifové i serifové písmo 

 

– cvičení – čára, rytmus, síla, sklon 

– chápe kresbu písmového znaku 

– zná názvosloví (verzály, minusky, účaří, 

dotažnice,.serif, dřík, …) 

 

   – písmová osnova, typometrický systém,  
     měření písma 

   – orientuje se v klasifikaci písma, typech písma,  

   a rodinách písem 

   – dokáže rozlišit písma podle jejich řezu 

 

 

– ručně psaným písmem realizuje konkrétní text 

např. popisku ke konkrétnímu výrobku, 

orientační tabulku apod. 

 

 

   –štětcem, tužkou nebo tuší vytvoří konkrétní text 

     rozliší důležitost textu jeho zvýrazněním nebo  

     potlačením 

 

 

 

 

– tvorba vlastního monogramu v několika 

variantách, za použití jak písma psaného, tak 

písma tiskového 

 

 

 

 

Historie – vznik a vývoj písma 

 

 

 

 

 

  Nácvik psaného písma 

 

 

 

  Písmo – znak, přepisování abecedy 

 

 

 

  Tiskové písmo 

 

 

 

 

 

   

 

  Kompozice textu  ve  

  formátu – konkrétní text 

 

 

 

Ručně psaný plakátek 

na konkrétní akci 

 

 

 

    

 

   Vytvoření vlastního  

   Monogramu 

 

    8 

 

 

 

 

12 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

  

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

4 
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2. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
Hodinová 

dotace 

Žák: 

 

– pomocí písma vytvoří dekorativní kompozici pro konkrétní       

--použití (např. balící papír, tapeta, . . .) 

– řešení provede ve variantním řešení 

 

– vytvoří grafické symboly (např. předměty, zvířata, …) 

pouze  za pomoci písmových znaků, jajich částí, 

výřezů nebo interpunkčních znamének 

– sami si určí a obhájí oblast použití (např. dětská 

literatura) 

 

– naučí se vytvořit úpravu jednoduché tiskoviny 

(lepoprelo)   s textem (říkanky, básničky, hádanky, atd.) a 

ilustrací (formou typoobrázku) 

 

– zná rozdělení sazby (hladká, smíšená, akcidenční, tech    

nická). Rovněž zná základní charakteristiku odstavce 

(zarovnání, dělení slov, proklad, prostrkání, 

vyznačování, odstavcové styly). 

 

 

– osvojí si zásady typografie a případy kde se nejčastěji 

chybuje 

 

 

– vytvoří zrcadlo úpravy jednoduché textové knihy (úvodní, 

textová i závěrečná část knihy) 

 

– vytvoří grafický a typografický návrh informační brožury 

oboustranné na dva, nebo tři lomy 

 

 

– umí kriticky hodnotit zpracování typografie ve veřejném 

prostoru 

– umí rozlišit módní písma a definovat chyby v práci s 

písmem a své názory a postřehy vhodně prezentovat v 

diskuzi. 

 

     Prostřednictvím několika menších exkurzích do galerií bude 

žák seznámen s konkrétními typografickými díly vystavujících 

autorů. 

 

Pozn.: Kdykoliv v průběhu roku, v závislosti na 

aktuální situaci 

 

 

 

Písmo jako dekorativní prvek 

 

 

 

Jednotlivé písmové znaky jako prostředek 

pro vytvoření grafického symbolu 

 

 

 

Leporelo pro děti za použití krátkého textu  

a typoobrázku 

 

 

 

Druhy a pravidla sazby 

 

 

 

 

 

    Základy typografie 

 

 

Zrcadlo sazby 

 

 

 

    Návrh informační brožury - skládačky 

 

 

Písmo ve veřejném prostoru 

 

 

 

 

 

Návštěva výstav souvisejících s typografií 

 

    
 

8 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

8 

 

 

4 

 

 

 

10 

 

 

 

6 

 

 

 

 

4 
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3. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
Hodinová 

dotace 

Žák: 

- dokáže navrhnout a zpracovat kompletní abecedu 

autorského titulkového písma (včetně číslic, interpunkce 

a dalších znaků) pro konkrétní účel  

- umí při tvorbě aplikovat zásady čitelnosti a jednotného 

stylu  

- dokáže své návrhy převést do křivek  

 

 

– dokáže své autorské písmo adekvátní formou 

prezentovat a propagovat prostřednictvím 

typografického plakátu zpracovaného ve vhodném 

programu, s důrazem jak na estetickou kvalitu, tak na 

srozumitelnost a funkčnost plakátu. 

 

Pozn.: Část výuky v bitmapových a vektorových 

programech je úzce propojena s předmětem počítačová 

grafika. 

 

 

- umí v rámci typografických zásad vytvořit návrh 

logotypu  

       od variantního řešení až po výběr definitivy a jejího 

dopracování do konečné podoby 

  

 

- vytvoří soubor jednotlivých stran manuálu 

- bude respektovat typografická pravidla pro přehlednost 

celé tiskoviny  

- dokáže navrhnout jednotnou úpravu 

 

 

Prostřednictvím několika menších exkurzích do galerií bude 

žák seznámen s konkrétními typografickými díly 

vystavujících autorů. 

 

Pozn.: Kdykoliv v průběhu roku, v závislosti na 

aktuální situaci 

 

 

 

Titulkové autorské písmo 

 

 

 

 

 

 

 

Typografický plakát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh logotypu 

 

 

 

 

 

Návrh firemního manuálu 

v základním rozsahu 

 

 

 

 

 

Návštěva výstav souvisejících s typografií 

    
26 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

4 
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Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno  

Učební osnova předmětu:  

TECHNOLOGIE 

Obor vzdělání: 82-41-M/03 

Scénická a výstavní tvorba 
Název ŠVP: Nová média 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma 
Celkový počet hodin týdně za celou dobu 

vzdělávání: 8 

Platnost: od 1. 9. 2016 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl: 

Cílem předmětu je poskytnout žákům znalosti o materiálech a technologických postupech 

používaných v oblasti nových médií a ve scénické a výstavní tvorbě. Obsahuje soubor vědomostí 

a dovedností vztahující se k celému odvětví i ke konkrétnímu zaměření oboru. Žáci se teoreticky 

i prakticky učí volit a používat vhodné materiály, výrobní zařízení a technologické postupy. 

Žák si dokáže na základě získaných informací vytvořit a následně obhájit názor na zvolenou 

problematiku. 

 

Charakteristika učiva: 

Vyučovací předmět technologie je profilujícím předmětem oboru. Je v úzkém vztahu k dalším 

odborným předmětům, zejména k navrhování a praktickým cvičením. Žáci se seznámí 

s technikami práce s barvami, s grafickými, scénickými, výstavnickými technikami, se způsoby 

zpracování materiálů a s procesem realizace návrhů. Nedílnou součástí předmětu je seznámení 

se s problematikou nových médií. Předmět rozvíjí schopnost aplikovat získané vědomosti 

a dovednosti v praktické činnosti. Učivo směřuje k rozvíjení technicko-uměleckého myšlení 

žáků, přesné a pečlivé práci a rozvíjí logické myšlení žáků. 

 

Pojetí výuky: 

Ve výuce se zachovávají nejdůležitější pedagogické zásady a nejčastěji užívané metody, 

výklad, instruktáž, práce s technikou, exkurze. Výuka technologie je členěna do jednotlivých 

oddílů tématického plánu. Výuka je založena na znalosti odborných termínů probíraného oboru, 

vysvětlení dané látky s pomocí znalostí získaných v teoretických předmětech.Ve výuce jsou 

používány všechny dostupné názorné pomůcky, které má škola a vyučující k dispozici. Výklad 

s ukázkami využití informací v praxi, samostatná práce žáků i ve skupinách, názorná ukázka za 

použití demonstračních pomůcek, využití audiovizuální techniky. 

Žáci se po teoretické části jednou ročně zúčastňují s odbornými učiteli vícedenní exkurze do 

průmyslových podniků s výrobní náplní vztahující se k tématům výuky. 

Žák je veden k tomu, aby dokázal aplikovat teoretické vědomosti v zadaných praktických úkolech, 

aby mohl inovovat běžné technologické postupy a současně s tím si uvědomovat zvláštnosti, 

změny materiálu během zpracování. 

 

Hodnocení výsledků: 

Klasifikaci provádí vyučující daného předmětu. 
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Při stanovení výsledné známky vychází z podkladů, které získává v průběhu celého klasifikačního 

období tj. 

─ ústním zkoušením, které je prováděno zásadně před kolektivem třídy, přičemž učitel vždy 

oznámí žákovi známku ze zkoušení 

─ dalšími druhy zkoušek (písemné, grafické, praktické), termín orientačních písemných prací 

oznamuje učitel alespoň 2 dny předem 

─ soustavným sledováním výkonů a připravenosti žáka na vyučování 

─ hodnocením výsledků činností žáka (aktivita při výuce, pozornost, zaujetí pro předmět, 

domácí úkoly všeho charakteru apod.) 

 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat: 

Cílem vzdělávání v obecné technologii je dosažení takové úrovně klíčových kompetencí, které 

umožní žákům aplikovat získané teoretické znalosti v dílenské praxi a dalších praktických úkolech 

se kterými se mohou ve svém budoucím profesním životě setkat. 

Učitel klade důraz na individuální přístup k žákům a tím rozvíjí jejich osobní schopnosti a po- 

souvá jejich limity – kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální. 

Učitel používá nejrůznější učební pomůcky a audiovizuální techniku – kompetence k učení. 

Učitel vede žáky k vyhledávání a třídění informací a ke kritickému posuzování jejich hodno- 

věrnosti – kompetence k učení, kompetence komunikativní. 

Učitel rozvíjí u žáka smysl pro povinnost zadáváním a kontrolou práce v hodině i domácí přípravy 

na výuku, nabízí žákům možnosti kriticky zhodnotit výsledky svého učení i učení svých spolužáků 

– kompetence k učení, kompetence komunikativní, kompetence sociální. 

Učitel vede žáky k pochopení problémů, k vyhledávání a ověřování vhodných řešení, k jejich 

kritickému zhodnocení – kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence 

tence sociální a personální. 

Hodinové dotace jednotlivých tematických celků mají pouze orientační charakter. 

 

2. Rozpis učiva   1. Ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
Hodinová 

dotace 

Žák: 

 

─ umí objasnit postup výroby ručního papíru, zná 

historický vývoj, umí vysvětlit postup při výrobě papíru 

průmyslovou technologií 

 

 

─ zná možnosti při využití papíru, jeho rozdělení, 

vlastnosti, sortiment, formáty papíru, povrchovou úpravu 

 

 

─ umí vysvětlit princip lepení, zná rozdělení lepidel a 

jejich použití na lepení různých materiálů 

 

─ dokáže rozpoznat druhy nátěrových hmot, vhodnost 

jejich použiti, způsoby nanášeni s ohledem konkrétního 

 

Úvod do předmětu 

 

Výroba papíru  

– postup výroby ručního papíru, historický vývoj, 

výroba papíru průmyslovou technologií 

 

 

Papírové materiály  

– kartonažni zpracovani papiru 

 

 

Lepidla  

– principy, dělení a použití 

 

 

Rozpouštědla a ředidla 

─ druhy nátěrových hmot, použití, způsoby 

2 

8 

 

 

8 

 

8 

 

6 
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použití 

 

 

─ zná základní možnosti a způsoby 

jak ručního, tak strojního opracování dřeva 

 

 

 

─ zná způsoby řezání, vrtání, frézování, soustružení, 

broušení a způsoby povrchové úpravy 

 

─ zná vlastnosti sádry, její druhy, výrobu, použití a 

povrchovou úpravu 

 

─ dokaže vysvětlit výrobu skla, jeho 

použití, sortiment, možnosti opracování a povrchovou 

úpravu 

 

─ umí technologický postup při 

výrobě vitráže, transparentu, leptání 

a pískování skla 

 

─ orientuje se v možnostech průtisku, v druzich šablon, 

možnostech potiskovanych materialů, druzich barev  

. vše s ohledem na úkoly v Praktických cvičeních 

nanášení 

 

 

Dřevo a dřevěné materiály  

─ možnosti a způsoby ručniho a strojního 

opracování dřeva, způsoby řezání, vrtání, frézování, 

soustružení, broušení, povrchové úpravy 

 

Opracovani dřeva a dřevěnych 

materialů 

 

 

Sádra  

 

 

 

Sklo  

 

 

 

Sklo ve výtvarném umění 

 

 

 

Plasty 

 

4 

 

 

6 

 

4 

 

4 

 

 

8 

 

6 

 

  

 

   2. ročník 

Žák: 

─ dokáže rozpoznat a zařadit jednotlivé grafické techniky, umí 

popsat výrobní postup při tvorbě grafi ckých listů v 

jednotlivých grafi ckých technikách 

 

─ umí osignovat grafi cký list v základní podobě i v dalších 

variantách, získá znalosti s posledními trendy v signování grafi 

ckých listů 

 

─ umí popsat výrobní postup některých okrajových grafických 

technik 

 

 

─ umí vysvětlit princip jednotlivých technik, umí zvolit 

správnou technologii pro konkrétní zakázku, zná podmínky a 

postupy pro realizaci 

návrhu ve vztahu ke zvolené technice tisku 

 

─ umí se orientovat v možnostech průtisku, v druzích šablon, 

možnostech 

potiskovaných materiálů, druzích barev vše s ohledem na úkol 

Grafické techniky umělecké  

 

 

 

Signování grafických listů  

 

 

 

Okrajové umělecké grafické techniky  

 

 

 

Tiskové techniky v polygrafickém průmyslu 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

12 
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v Praktických cvičeních 

 

─ umí se orientovat v potiskování nerovných materiálů, zná 

princip 

a postup při výrobě 

 

─ umí připravit grafický návrh pro osvit  

 

 

─ umí popsat rozdělení pigmentů, jejich základní vlastnosti, 

jednotlivé skupiny pigmentů a jejich optické a fyzikální 

vlastnosti 

 

─ dokáže rozpoznat druhy nátěrových hmot, vhodnost jejich 

použití, způsoby nanášení s ohledem konkrétního použití 

 

Sítotisk a serigrafie 

 

 

 

Tamponový tisk 

 

Příprava grafického návrhu pro osvit  

 

 

Pigmenty  

 

 

Nátěrové hmoty pigmentové 

- a nepigmentové 

 

8 

 

 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

 

8 

 

 

12 

 

   3. ročník 

Žák: 

─ dokaže rozpoznat a zařadit jednotlive maliřske techniky, umi 

popsat technologicky postup při tvorbě jednotlivych 

nastěnnych maliřskych technik 

 

─ umí rozpoznat a zařadit jednotlivé malířské techniky, zná 

technologický postup při tvorbě jednotlivých malířských 

technik závěsných obrazů 

 

─ dokáže se orientovat v sortimentu kovů a slitin, jejich 

výrobě, opracování, spojování a patinování, vhodném výběru 

kovů pro konkrétní použití, dokáže zvolit vhodnou imitaci 

kovu ve výstavnictví 

 

─ získá znalosti o starších i nových technologiích a 

materiálech používaných ve výstavnictví a prostorové tvorbě  

 

─ umí připravit podklady do výroby v příslušných 

programech, je seznámený s nejčastějšími chybami 

 

─ umí začlenit vizuální a verbální konstanty jednotného 

vizuálního stylu do firemního manuálu, umí definovat značku, 

logotyp a další prvky 

 

─ se seznámí s vývojem a historií značky a logotypu, jejich 

reflexí na dobu 

 

─ umí se orientovat ve výpočetní technice, především určené 

pro tvorbu grafického designu, jak v rovině návrhu, tak v 

procesu výroby, zná její zákonitisti ve vztahu ke grafickému 

designu 

 

─ umí začlenit jednotlivé výtvarné činnosti do sazebníku a 

správně vytvořit kalkulaci 

 

Výtvarné malířské techniky 

nástěnných obrazů 

 

 

Výtvarné malířské techniky závěsných obrazů 

 

 

Kovy a kovové materiály  

 

 

 

 

Povrchové úpravy, materiály 

a technologie používané ve 

výstavnictví 

Příprava výtvarného návrhu pro 

realizaci 

 

Jednotný vizuální styl  

 

 

Historie a vývoj logotypu (značky)  

 

 

Výpočetní technika v procesu 

zpracování návrhu 

 

 

Kalkulace – výpočet ceny grafického návrhu 

reklamní tiskoviny a grafického návrhu výstavní 

 

6 

 

 

 

 

8 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

8 

 

 

12 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

6 
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─ se seznámí s postupem a jednotlivými kroky při celkovém 

procesu výroby reklamní zakázky 

expozice 

 

Postup při realizaci reklamní zakázky, od 

převzetí zakázky až po předání hotového 

produktu 

 

6 

   4. ročník 

       

─ chápe základní kategorie, které jsou charakteristické pro 

postup při vzniku expozice  

 

─ umí se orientovat v odborné 

terminologii, v jednotlivých profesích 

podílejících se na vzniku projektu 

a posloupnosti jednotlivých kroků 

 

─ zná podmínky pro vytvoření návrhu expozice ručním 

způsobem na počítači, nebo kombinovaným způsobem, umí 

předložit podklady pro výrobu 

 

─ zná sortiment audiovizuálních 

prostředků, jejich výhody a nevýhody při použití ve 

výstavnictví a jejich nezastupitelnost v reklamě 

 

─ zná druhy animací, základní technické údaje, orientuje se v 

činostech jednotlivých profesí 

 

─ zná historický vývoj stavebnicových systémů ve 

výstavnictví, jejich výhody a nevýhody, jejich uplatnění, 

rozměrové moduly nejpoužívanějších typů 

 

─ chápe historický vývoj výstavnictví u nás i ve světě, zná 

hlavní milníky v historii výstavnictví 

 

─ chápe historický vývoj brněnského výstavního areálu, zná 

hlavní milníky v historii brněnského výstaviště 

 

 

─ si před maturitou osvěží znalosti 

učiva z předchozích ročníků 

 

─ si před maturitou osvěží znalosti 

- učiva z předchozích ročníků 

 

Seznámení s problematikou 

výstavnictví 

 

Postup při navrhování výstav  

 

 

 

 

Výroba návrhu expozice  

 

 

Audiovizuální prostředky ve 

výstavnictví 

 

 

Animace  

 

 

 

Skladebné systémy  

 

 

Historie výstavnictví v ČR a ve světě  

 

 

Historie a vývoj brněnského 

výstavního areálu 

 

Opakováni učiva z prvního a druhého ročníku 

 

 

Opakováni učiva z třetího a čtvrtého ročníku 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

8 

 

 

8 
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Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno  

Učební osnova předmětu:  

NAVRHOVÁNÍ 

Obor vzdělání: 82-41-M/03 

Scénická a výstavní tvorba 
Název ŠVP: Nová média 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma 
Celkový počet hodin týdně za celou dobu 

vzdělávání: 16 

Platnost: od 1. 9. 2016 

1.Pojetí vyučovacího předmětu  

 

Obecný cíl: 
Navrhování je předmět připravující žáky k samostatné návrhové práci v oboru Scénická a výstavní 

tvorba. Rozvíjí jejich tvořivou aktivitu a vede je k jasné formulaci výtvarné myšlenky. Žák získá 

znalosti a dovednosti, v celé škále vyjadřovacích prostředků z oblasti nových médií, které bude 

schopen využívat v samostatné i kolektivní práci. 

 

Charakteristika učiva: 
Učivo obsažené v tomto předmětu má teoreticko-praktický charakter. Navazuje na předměty 

Výtvarná příprava, Technologie, Dějiny výtvarné kultury, Figurální kreslení, Písmo a Praktická 

cvičení. Rozvíjí tvořivou aktivitu a individuální invenční schopnosti žáků. 

 

Třetí ročník: úvodem je výtvarná reakce na téma Redesign. Cílem je ohledat hranice mezi užitým a 

volným umění.  Následují témata více spjatá s užitou sférou v kombinaci s tématy více rozvíjející 

individuální umělecký projev žáka. Cílem je procvičení a upevnění porozuměním pozicím formy, 

obsahu a účelu v kreativním procesu. Od návrhu marketingového Visual merchandisingu, přes 

výstavbu osobní kampaně se nakonec dostává k parafrázím uměleckých děl. V každém projektu je 

kladen důraz na tvůrčí originalitu a odmítnutí plagiátorství. Žák pracuje v různých již osvojených 

médiích jako jsou objekt, fotografie, kresba, práce v grafických programech na PC. 

V druhém pololetí studenti pracují ve dvojicích nebo ve skupině a reagují na zadání umělecké soutěže 

pro žáky středních škol. Dále pak pokračují v médiu videa a animace. 

Čtvrtý ročník: cílem čtvrtého ročníku je naučit se rozumět základným pojmům z oblasti vizuální 

produkce a umět je uchopit jak po teoretické, tak po praktické stránce.  

Úkoly na zadané téma ověřují a upevňují v návaznosti na následující oblasti: kontext, diskurz, archiv, 

sbírka, encyklopedie, slovník, atlas, recyklace, rekonstrukce, narace, dokument, umění akce, 

interpretace. Tvoří marionetu, text v prostoru, instalaci, autorskou knihu, dokumentární záznam.  

Zabývají se interpretací fotografie, přemalbou, koláží a dalšími způsoby manipulace s fotografií. 

Vytvoří akční projekt pro veřejný prostor, model a vizualizace v počítači. Dotknou se vztahu videa 

zvuku a prostoru, kde zkoumají možnosti jejich vzájemných přesahů 

 

Pojetí výuky: 
Výuka probíhá od získání teoretických vědomostí k vlastní návrhové činnosti, kdy učitel je 

individuálním konzultantem každého žáka. Žák je veden k tvůrčímu přístupu k zadanému úkolu, 

samostatnosti při práci, kreativitě v rozvíjení vlastních myšlenek, ale zároveň k zodpovědnosti 

a pečlivosti při provádění výsledného řešení. Pozornost je soustředěna na rozvoj talentu žáka 

a jeho výtvarné invence. v závěru každého klasifikačního období je zařazena tzv. klauzurní 

práce, která shrnuje učivo za příslušné období. Žák ji zpracovává samostatně v dané časové dotaci 

a je hodnocena odbornou komisí. Konkrétní téma práce je dáno tak, aby umožňovalo srovnání 

s ostatními obory na škole. Výuka vrcholí zpracováním maturitní práce na konci 4. ročníku, 

která sestává ze skic, grafických návrhů, a vlastní realizace a obhajoby písemné i ústní. Žák dále 

předkládá portfolio vlastní práce. 
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Hodnocení výsledků: 
Oblasti hodnocení žáků jsou: 

─ odbornost 

─ kreativita 

─ alternativní řešení 

─ vlastní přínos a nápaditost při řešení úkolu 

 

Kvalita práce 
Vyvážení řemeslné stránky s obsahovou složkou 

 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí 
Hodnocení je prováděno podle školního klasifikačního řádu, doplněného slovním hodnocením, 

sebehodnocením a hodnocením kolektivem. 

 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat: 
Žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

1. měli vhodnou míru sebevědomí, a schopnosti vlastního úsudku 

2. vážili si duchovních a materiálních hodnot, kvalitního životního prostředí a snažili se ho chránit 

a zachovat pro budoucí generace 

3. vytvořili demokratické klima v kolektivu i ve vztahu k učiteli 

4. byli schopni věcné diskuse o problému 

5. efektivně pracovali s informacemi 

 

Základem je výchova k vlastnímu výtvarnému názoru žáků, který je předpokladem tvorby. Cílem 

je dosažení takové úrovně klíčových kompetencí, které žákovi poskytnou vědomosti a dovednosti 

pro výtvarné vyjadřování. 

Nezbytné je rozvíjet výtvarný a estetický cit. Díky důslednému uplatňování individuálního 

přístupu pedagoga k žákům pomocí diferencovaného zadávání úloh jsou žáci usměrňováni od 

komplexního rozboru úkolu ke schopnosti vypracovat vlastní tvarové i konstrukční řešení projektu. 

Projekt je žák schopen vysvětlit a obhájit. 

Hodinové dotace jednotlivých tematických celků mají pouze orientační charakter. 

 

2. Rozpis učiva  3. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
Hodinová 

dotace 

Žák: 

 

 

 

─ ze zvolené předlohy dokáže analyzovat výtvarně 

výrazné rysy a na jejich základě vytvořit nový 

design 

 

─ dokáže si nalézt vhodné prostředky pro vizuální 

marketing na zvolenou tému 

─ posuzuje vhodnost jednotlivých materiálů, technik 

a stratégií 

─ prokáže cit pro charakter materiálů, výrazových 

prvků a  

 

Úvod do předmětu 
─ teorie marketingu a marketingové 

principy využívané v umění 

 

Redesign (např. deskové hry)  

─ volba média podle zvolené předlohy, 

objekt 

 

 

Visual merchandizing  
─ projekt, návrh vizuální identity, 

copywriting  

 

Manifest – osobní kampaň 
─ osobní kampaň pro sebe nebo zvolenou 

 

8 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

24 
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─ umí je použít ve své práci 

 

─ ze zvoleného materiálu vytvoří prostorový objekt 

v reakci na již existující umělecké dílo 

─ chápe prostorovou a vizuální účinnost měřítka a 

materiálu 

 

 

─ samostatně zpracovává zadané téma  

 

─ v návaznosti na volně pojaté téma rozvíjí škálu 

vyjadřovacích prostředků 

─ získá citlivost ke skupinové práci 

─ najde nové podněty pro práci se zadaným tématem 

 

 

 

─ v několika cvičeních se naučí animovat animační 

loutku 

─ ve správně nasvětlené scéně animuje krátké 

loutkové sekvence 

─ samostatně zpracovává získaný materiál v 

příslušném softwaru na stříhaní videa 

─ dokáže reagovat na vybranou audio stopu 

invenčním výběrem herců a prostředí 

─ umí správně nakreslit a popsat storyboard 

─ samostatně zpracovává získaný materiál v 

příslušném softwaru na stříhaní videa 

 

 

 

 

– úspěšně navrhuje a realizuje videoprojekci do 

videoinstalace 

─ chápe a správně využívá potenciál výrazových 

prostředků videa instalovaného v prostoru 

 

 

 

 

 

 

─ samostatně zpracovává zadané téma 

osobnost 

 

Parafráze uměleckého díla 
─ výběr uměleckého díla, pochopení jeho 

nosných prvků 

─ parafráze / interpretace v zadaném 

médiu 

 

Klauzurní práce  

 

Umělecký projekt 
– práce ve dvojici nebo skupinový projekt 

– samostatná reakce na soutěž středních 

škol v umění (např. Máš umělecké střevo) 

– zpracování uměleckého projektu od 

nápadu k realizaci a prezentaci 

 

Loutková animace 
– teoretický úvod do loutkové animace 

– výroba mizanscény 

– animování loutky vytvořené v předmětu 

PCV 

– editace v příslušném softwaru 

 

Video etuda 
 – návrh na video v reakci na již existující 

audio nahrávku (např. Minutová hra) 

– teorie a výroba storyboardu 

– natáčení videa 

– editace v příslušném softwaru 

 

 

 

Videoinstalace 
– video v prostoru 

– vizualizace návrhu na videoinstalaci 

(kresba, fotomontáž, 3d počítačová 

vizualizace) 

– možnosti exportu videa pro zvolené 

médium (televize, PC, projektor) 

– realizace   

 

Klauzurní práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 
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   4. ročník 

Žák: 

─ na zadané nebo vlastní téma pracuje s variantními 

návrhy do vybraného kontextu, zvolí vhodné 

materiálové řešení 

─ na zadaných tématech si 

Vyzkouší možnosti jednotlivých médií a jejich 

vzájemné spolupůsobení 

 

 

 

─ pracuje s nalezeným materiálem, přiřazuje 

kategorie, systematizuje a dále materiál využívá pro 

další tvůrčí práci 

 

 

 

 

─ samostatně vytváří encyklopedii, slovník nebo 

atlas od ideové studie po realizaci autorské knihy 

─ dokáže rozvinout nápad v alternativách 

 

 

 

─ dokáže si vytipovat vhodnou předlohu 

─ kreativně reaguje na motiv nebo formu 

─ pracuje s ekologickými recyklovatelnými 

materiály 

 

 

─ samostatně zpracovává zadané téma  

 

 

 

 

─ věrohodně dokáže zpracovat 

fiktivní nebo realistický dokument ve filmovém 

nebo fotografickém médiu 

 

 

 

 

 

─ vybere si vhodnou lokalitu 

─ umí zvolit správný přístup k řešení 

─ naplánuje, zrealizuje a zdokumentuje uměleckou 

akci v návaznosti na tradici českého akční v umění 

 

 

 

Autoportrét - marioneta 

─ teoretický úvod do problematiky 

─ ideové řešení, zkoumání přesahů a 

možností vyjadřování v klasické oblasti 

novým způsobem 

─ možnosti využití figurálního 

modelování 

─ marioneta   

 

Archív, sbírka – text v prostoru 
─ teoretický úvod do problematiky 

─ práce s nalezeným materiálem a její 

další postprodukce ve zvoleném médiu 

pro zadaný prostor 

 

 

Encyklopedie, slovník, atlas 
─ teoretický úvod do problematiky 

─ ideová studie 

─ realizace ─ autorská kniha 

─ sebereflexe 

 

Recyklace, rekonstrukce 
─ teoretický úvod do problematiky 

─ ideová studie 

─ realizace - instalace 

─ sebereflexe 

 

 

Klauzurní práce 

 

 

 

Narace, fikce, dokument  
─ teoretický úvod do problematiky 

─ ideová studie 

─ realizace 

─ sebereflexe 

 

 

 

Umění akce 
─ teoretický úvod do problematiky 

─ projektová příprava 

─ naplánování a realizace akce 

─ dokumentace 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

24 
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─ dokáže si vytipovat vhodnou předlohu 

─ kreativně reaguje na motiv nebo formu 

─ umí se sebevědomě pohybovat napříč médii 

─ na základě reakce na již existující dokáže 

formulovat a obhájit svůj vlastní autorský postoj 

 

 

 

 

 

 

─ komisionálně obhájí vlastní závěrečný projekt 

 

Interpretace  
─ teoretický úvod do problematiky 

─ práce s fotografickou nebo jinou 

předlohou 

─ interpretace fotografie, fotografie jako 

objekt 

─ přemalba, koláž a jiné manipulace s 

fotografií 

─ citace nebo interpretace jiného 

uměleckého díla 

 

 

Odborná maturitní práce 
─ individuální zadání, kompletní 

dokumentace 

─ kresby, přípravné skici, vlastní 

provedení 

 

32 

 

 

 

 

 

48 

 

 



 - 130 - 

 

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno  

Učební osnova předmětu:  

PRAKTICKÁ CVIČENÍ 

Obor vzdělání: 82-41-M/03 

Scénická a výstavní tvorba 
Název ŠVP: Nová média 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma 
Celkový počet hodin týdně za celou dobu 

vzdělávání: 20 

Platnost: od 1. 9. 2016 

 
 
1. Pojetí vyučovacího předmětu 
 
Obecný cíl: 
Náplň předmětu umožňuje studentům ověřovat si získané teoretické vědomosti a rozvinout je 
v praktických dovednostech. Studenti jsou vedeni k osvojení si řemeslných a technologických 
možností souvisejících s jejich oborovou specializací. Studenti jsou vzděláváni v efektivních 
pracovních postupech, jsou vedeni k preciznímu a řemeslnému provedení. Jsou vzděláváni v 
oblastech uměleckých řemesel, ale také v oblastech reflektujících technologický pokrok. Významný 
důraz je kladen na vhodnou, citlivou a ekonomickou volbu materiálů včetně nových poznatků. 
Významnou roli hraje hygiena práce s důrazem na ochranu zdraví a ekologický akcent zvolených 
postupů. 
 
Charakteristika učiva: 
V praktických cvičeních žáci získávají a prohlubují si základní dovednosti, řemeslné zručnosti 
a pracovní návyky. Naučí se prakticky používat všechny druhy základního nářadí a technologického 
vybavení nutného k realizaci zadaných cvičení, ale také vlastních autorských záměrů. Vzhledem k 
zaměření oboru je kladen velký důraz na osvojení si nových inovativních možností práce včetně 
používání multimediální techniky. Studenti jsou vedeni k originálnímu pracovnímu a technologickému 
přístupu při praktické realizaci autorských záměrů. Pracují podle zadání, nebo podle schválených 
vlastních výtvarných návrhů. Při práci je kladen důraz na správné použití nástrojů a pracovních 
postupů s ohledem na hygienu práce, správném používání ochranných pomůcek, dodržování zásad 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 
Pojetí výuky: 
Výuka praktického cvičení je členěna do tématických plánů a rozvržena do hodinové dotace 
jednotlivých tématických celků. Organizace vyučování je dána odborně praktickým charakterem učiva. 
v praktickém cvičení se využívá metody instruktáže, práce s technikou a exkurze. Hlavním výstupem 
je samostatná realizace konkrétní umělecko-řemeslné činnosti. 
Časový sled ucelených obsahových částí učiva výuky (témat, tématických celků) je volen tak, 
aby žák postupně nabýval potřebných dovedností k vytvoření zvoleného výstupu. Určujícím 
principem je postupné vrstvení získaných dovedností pracovních postupů směřujících k stále 
náročnějším aplikacím. Studenti jsou vedeni k ověření si praktických postupů teoreticky nabytých 
znalostí, získaných v dalších předmětech výtvarného vzdělávání. Intermediální zaměření oboru 
směřuje k získání co nejširší škály v rozsahu výtvarných technik a postupů s důrazem zejména na 
prostorové aplikace. Výuka přesto vyžaduje individuální přístup v práci s jednotlivými studenty. Je také 
kladen důraz na rozvinutí přirozeného talentu každého studenta. 
 
Hodnocení výsledků: 
Výsledky práce studentů jsou podrobeny průběžnému hodnocení a to v rámci konzultací 
a konfrontační diskuze v průběhu práce na jednotlivých úkolech. Účelem tohoto hodnocení je vést 
studenty v schopnostech diskutovat o své práci, umět ji obhájit a opodstatnit zvolenou technologii a 
výsledek práce. To vede k pochopení důvodu udělení výsledné známky a k odstranění možných bariér 
vzniklých nedostatečnou komunikací žáka a učitele v průběhu práce. Metodu hodnocení v praktickém 
výcviku můžeme rozdělit na hodnocení průběžné, které má značný výchovný význam a hodnocení 
souhrnné. Důležitou částí hodnocení žáka je také sebehodnocení. 
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Oblastí hodnocení žáků jsou: 
 
1) Odbornost 
─ způsob uplatnění teorie a nabitých praktických zkušeností při realizaci zadaného úkolu 
─ schopnost analytického uvažování 
─ inovativní přístup v použití netradičních technologií a technologických aplikací 
 
2) Kvalita práce 
─ úplnost, preciznost, propracovanost detailu,dovednost práce v měřítku, kvalita rukopisu, 
celkový vzhled, funkčnost 
 
3) Efektivnost 
─ ekonomičnost v nakládání s materiálem a efektivnost pracovního postupů 
─ ekologická zátěž zvoleného postupu 
Hodnocení žáků je prováděno podle standardního školního klasifikačního řádu. 
 
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat: 
Cílem vzdělávání v praktických cvičeních je dosažení takové úrovně klíčových kompetencí, 
které rozvinou studenta v jeho schopnosti tvůrčího uvažování a vybaví ho dovedností řemeslných 
postupů pro vlastní práci. Studenti jsou prostřednictvím vlastních praktických dovedností vedeni k 
tvůrčímu zraní, rozvoji vlastní osobnosti, která je schopna reagovat na aktuální podněty a tak 
reflektovat okolní svět. Studenti jsou rovněž vedeni k osobitému autorskému projevu, ale zároveň je 
kladen důraz na znalost obecného výtvarného tvarosloví. 
Jsou vychováváni k přesnosti a pečlivosti a také k tomu, aby si vážili duchovních a materiálních 
hodnot, kvalitního životního prostředí a snažili se tyto hodnoty chránit. 
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2. Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 
1. ročník: 4 hodiny týdně, celkem 128 hodin 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin 

Student 
─ rozumí způsobu organizace 
práce ve školním ateliéru 
─ zná zásady bezpečnosti 
práce, požární ochrany, první 
pomoci a fyziologie práce 
─ zná základní názvosloví 
nástrojů a nářadí a jejich částí 
─ je seznámen se základními 
nároky vybavenosti pracovního 
prostoru 
 
 
 
 
─ uvědomuje si význam papíru 
pro výtvarnou tvorbu 
─ orientuje se v problematice 
rozdělení papírů používaných 
pro výtvarnou tvorbu 
─ zvládá základní 
technologické postupy: 
práce s papírem napínání 
papíru, lepení, skládání a 
perforování 
─ rozumí nárokům na materiál 
v souvislosti s technologickými 
požadavky a autorským 
záměrem 
─ zvládne výrobu ručního 
papíru, 
─ uvědomuje si tento způsob 
jako svébytnou výtvarnou 
disciplínu 
 
─ zvládá základní pracovní 
postupy práce se sádrou 
─ orientuje se v problematice 
druhů reliéfů a jejich použití 
(nízký, plochý reliéf, kontra-
reliéf) 
─ umí zhotovit jednoduchou 
ztracenou formu 
 
 
 
 
─ zná druhy barev, rozumí 
technologickým postupům jejich 
použití 
─ uvědomuje si význam barvy 
v estetickém a psychologickém 
účinku 
 
─ rozumí významu volby 

Organizace práce v ateliéru 
─ organizace práce v prostoru 
školních ateliérů 
─ bezpečnost práce a 
protipožární ochrana, 
─ požární řád. 
─ zásady první pomoci, hygieny 
a fyziologie práce. 
─ základní pracovní nástroje 
─ ukládání nářadí, nástrojů a 
pomůcek. 
─ materiálové nároky a 
požadavky vybavenosti 
 
Papír 
─ základní rozdělení 
používaných papírů  
─ technologické principy práce 
s papírem 
─ řezání a napínání papíru, 
lepení, skládání a perforování. 
 
Papír 
─ vlastní zhotovení papíru ruční 
papír 
─ ruční papír jako artefakt. 
─ možnosti formátů a 
kompoziční záměr 
 
 
 
 
 
 
Sádra 
─ technologické postupy práce 
se sádrou 
─ vyškrabávaný reliéf – 
ornamentální nebo figurální 
 
Sádra 
─ ztracená sádrová forma, 
odlitek 
 
Klauzurní práce 
 
Barva 
─ obecná charakteristika 
─ tvorba palet, spektrum, 
kontrastné a doplňkové barvy 
─ míchání barev, monochromy, 
gradienty 
 
Plast 
─ materiálové etudy 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
12 
 
12 
 
 
 
 
 
 
16 
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materiálu na charakter, celkové 
vyznění a ekonomičnost vzniku 
výtvarného díla 
─ orientuje se v základní škále 
plastů 
 
─ orientuje se v historii, 
základech a zákonitostech 
lineární perspektivy 
─ pracuje s tužkou, perem, 
úhlem 
─ správně pozoruje a odměřuje 
─ kreslí základní geometrická 
tělesa s využitím úběžníků 
 

─písmo v prostoru 
 
 
 
 
 
Perspektiva 
─1,2,3 úběžníková perspektiva 
─ navrhování do mřížky 
─základní tělesa, proporce 
─zátiší – geometrická tělesa, 
sklo, dřevo, drapérie, vanitas 
 
 
 
 
Klauzurní práce 

 
 
 
 
 
 
24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
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2. ročník: 5 hodin týdně, celkem 160 hodin 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin 

 
Student 
─ orientuje se v základní škále 
klasických grafických technik, 
zná principy tisku z výšky, 
hloubky a plochy 
─sebevědomě využívá grafické 
techniky ve prospěch svých 
autorských záměrů 
─ ovládá základní postupy 
tvorby matrice a zná možnosti 
tisků pomocí lisu i svépomocí 
 
 
─ zpracovává výtvarný návrh 
pro užitou sféru 
 
 
 
 
 
─ dokáže využívat grafický 
tablet  
─ umí pracovat postupem 
stylizace v grafických 
programech 
 
─ ovládá možnosti tvorby 
šablon od přípravy návrhu 
k realizaci a aplikaci v prostoru 
─ umí instalovat a lepit grafiku 
tištěnou grafickým plotrem 
 
 
 
 
─ využívá získané poznatky 
kreativně a je schopen 
navrhnout a zrealizovat vlastní 
streetartový projekt 
 
─ umí použít skener, skenuje 
kresby, dokumenty, fotografie a 
negativy 
 

 
Klasická grafika - úvod 
─ úvod do grafických technik – 
blotted line, monotypie 
 
Papírová matrice a její tisk 
─ tisk vrstvené papírové 
kompozice nebo slepotisk 
 
Tisk z hloubky 
─ linoryt nebo dřevořez, způsob 
zhotovení matrice a možnosti 
tisku 
 
Sítotisk 
─ sítotisk, možnosti textilních 
aplikací 
 
Klauzurní práce 
 
 
Grafický tablet 
─ grafické programy a jejich 
aplikace na PC 
─ kresba pomocí grafického 
tabletu 
 
Grafický plotter 
─ možnosti kresby a její 
manipulace v grafických 
programech 
─ piktogram, logo, logotyp 
─ realizace pomocí grafického 
plotru 
─ aplikace pomocí přenosky 
 
Šablona 
─ tvorba šablony – využití 
v užité sféře nebo umělecké 
(street art) 
 
Skener 
─ principy skenování a úprava 
skenovaného obrazu podle 
druhu a zdroje 
─ kreativní užití skeneru 
 
Klauzurní práce 

 
15 
 
 
 
15 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 
 
 
 
15 
 
 
15 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
15 
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3. ročník: 5 hodin týdně, celkem 160 hodin 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin 

Student 
─ pozná základné principy 
loutkové animace 
─ je schopen navrhnout 
charakterovou studii pro loutku 
─ zvládne zkonstruovat 
jednoduchou kostru animační 
loutky v drátěné nebo kovové 
verzi s důrazem na pohyblivost 
kloubů 
─ modeluje maketu loutky 
z modelovací hmoty 
─ uvědomuje si význam modelu 
─ rozumí významu práce v 
měřítku 
─ umí vytvořit makety vlastních 
návrhů 
včetně materiálového vyznění 
─ umí vytvářet vizualizace 
vlastních 
návrhů pracující s reálným 
prostředím 
─ zvládne pokročilejší způsoby 
odlévání 
 
─ umí navrhnout a vytvořit 
tematický kostým pro loutku 
─ správně volí textilní materiál 
 
 
 
 
 
─ chápe význam a možnosti 
kulis v scénografických 
realizacích 
─ umí opracovat polystyrén za 
pomoci horkého drátu a 
kašírování  
─ umí využít možností 
transparentních 
barevných materiálů 
 
─ je schopen navrhnout  
─ uvědomuje si význam barvy 
na celkové vyznění 
prostorových 
a architektonických realizací 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animační loutka  
– úvod do stop-motionovej 
animace 
– návrh charakteru pro animaci 
– výroba kostry loutky  
 
 
 
 
 
Animační loutka  
– návrh a model animační 
loutky v měřítku 
– lukoprenová forma, odlitek 
– prototyp loutky  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Animační loutka  
– tematický kostým v měřítku 
– návrh a realizace 
 
 
Klauzurní práce  
 
 
Divadelní kulisy 
–  úvod do scénografie 
–  výroba kulis pro konkrétné 
divadelní představení 
–  maketa v měřítku 
–  výroba kulis v životní velikosti 
např. technikou kašírování 
v kombinaci s polystyrénem  
 
Divadelní scéna 
– návrh divadelní scény pro 
zadané představení 
– vizualizace  
– výroba makety  
 
Divadelní kostým 
– základy střihového 
modelování  
– návrh a výroba divadelního 
kostýmu (tematické zadání pro 
jednotné představení pro celou 
skupinu)  
 
Šperk nebo miniatura 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
20 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
15 
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– dokáže v rámci dílenských 
možností zpracovat vytvořený 
návrh 

─ význam miniaturního modelu 
a makety 
─ měřítko 
 
Klauzurní práce 
 

10 
 
 
 
 
20 
 
 

 

4. ročník: 6 hodin týdně, celkem 168 hodin 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin 

Žák 
─ dokáže vytvořit grafický návrh 
výstavního stánku tak, aby 
splňoval profesionální 
parametry 
 
─ dokáže zpracovat a realizovat 
podle 
grafického návrhu výstavní 
stánek 
─ ověří si základy 3d 
modelování včetně exportu do 
různých formátů, kótování a 
přípravy jednoduché projektové 
dokumentace 
 
─ dokáže samostatně reagovat 
na zadání architektonické, 
designérské nebo urbanistické 
soutěže a zkompletovat celou 
doprovodní studii podle zažitých 
pravidel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
─ dokáže samostatně reagovat 
na otevřenou výzvu pro 
předkládání uměleckých 
výstavních projektů a 
zkompletovat celou doprovodní 
studii podle zažitých pravidel 
 
 
─ umí samostatně pracovat na 
volném uměleckém zadání 
v médiu videoartu 
─ orientuje se ve videoartovém 
diskursu 
 
─  praktická část maturitní 
zkoušky 
zhotovení prototypu nebo 
modelu podle zadání. . 

Stánek na výstaviště  
─ grafický návrh výstavního 
stánku půdorys, rozvinutý plášť, 
maketa včetně poznámek pro 
výrobu 
─ výroba makety v měřítku 
─  realizace a stavba 
výstavního stánku podle 
grafického návrhu 
 
3d prostor – Scatchup  
─ úvod do jednoduchého 3d 
modelování  
 
 
 
Architektonická soutěž 
─  příprava ideové studie jako 
podklad pro přihlášku do 
architektonické otevřené výzvy 
(např. Městské zásahy) 
─  vyhotovení plakátku 
obsahujícího kompletní 
dokumentaci včetně ideové 
studie, doprovodného textu, 
technických nákresů v měřítku, 
vizualizace a rozpočtu 
 
Klauzurní práce  
 
Open Call  
─  příprava výstavního projektu 
pro konkrétní galerii na zadání 
─  ideová studie, vizualizace, 
v případě potřeby materiálové 
zkoušky, dokumentace 
realizace, doprovodní text 
 
Videoart  
─  krátké video nebo pohyblivý 
obraz na zadání 
 
 
 
Praktická část maturitní práce  
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
 
24 
 
 
 
 
 
 
 
24 
 
 
 
 
 
30 
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Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno  

Učební osnova předmětu:  

ZÁKLADY FOTOGRAFIE 
Obor vzdělání: 82-41-M/03 

Scénická a výstavní tvorba 
Název ŠVP: Nová média 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma 
Celkový počet hodin týdně za celou dobu 

vzdělávání: 2 

Platnost: od 1. 9. 2013 

1. Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl: 

Základy fotografie je volitelný předmět pro všechny obory mimo obor fotografie. Cílem je 

ovládnout funkce fotografického přístroje, základy práce se světlem v ateliéru a exteriéru. 

Fotografické úkoly mají rovinu technickou i výtvarnou. Jde o docílení technicky kvalitní 

fotografie a úpravy snímku na PC, která slouží pro dokumentaci cvičení oboru. Studenti se 

seznámí se základními stylizačními prvky při vzniku snímku. Základem je tvůrčí ovládnutí 

možností práce s fotografickým přístrojem a standardní výstup obrazového materiálu. 

Charakteristika učiva: 

Učivo v tomto předmětu má teoretický i praktický charakter. Praktická a teoretická složka 

se realizuje na základě těchto aspektů: 

- funkce fotografického přístroje a příslušenství, citlivost, rozlišení, expozice 

- objektivy, ohnisko, clonové číslo a hloubka ostrosti 

- abstrahující a stylizační studie od realistických po znakové 

- světlo – bodové rozptýlené, protisvětlo v interiéru a exteriéru 

- studie směřující k výtvarnému a dokumentačnímu řešení s technikou a materiály souvisejícími 

s oborem 

Podstatné je propojovat tyto aspekty vyváženě, pravidelně a v přístupu k řešení úloh 

postupovat od dílčích výtvarných prvků ke zkoumání jejich vzájemných vztahů. Rovněž 

podstatné je dbát na upevňování mezipředmětových vztahů zvláště vůči Praktickému cvičení 

a technologii. 

Pojetí výuky: 

Žák je veden k zvládnutí základních funkcí fotografického přístroje. Kromě technicky 

kvalitních výsledků i k tvůrčímu přístupu k zadanému úkolu, k samostatnosti při práci 

a kreativitě řešení. Výuka je skupinová a demonstrační. Učitel pomáhá a dbá na správné 

pracovní návyky. Žák si musí být vědom systematičnosti práce, musí být schopen analyzovat 

a rozpoznat hodnotu tvůrčího i technického řešení a najít optimální výsledek. 

Učivo je včleněno do druhého ročníku. Žák se podílí na dokumentaci prací vzniklých na 

oboru a vytváří si fotografický materiál pro vlastní portfolio. 

Hodnocení výsledků: 

Oblasti hodnocení žáků jsou: 

1. ovládnutí funkcí fotografického přístroje 

2. zvládnutí výtvarných vyjadřovacích postupů 
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3. výtvarnost projevu 

4. nápaditost při řešení úkolů 

5. hledání nových metod, neobvyklost řešení 

6. preciznost při práci s materiálem /např. maketa knihy/ 

7. aktivita, soustředěnost 

Hodinové dotace jednotlivých tematických celků mají pouze orientační charakter. 

 

2. Rozpis učiva 4. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
Hodinová 

dotace 

Žák: 

- dokáže rozpoznat a zařadit jednotlivé fáze 

vývoje fotografie z hlediska technologií vzniku 

obrazu, je seznámen s bezpečností práce na 

oddělení fotografie 

 

- chápe konstrukci a základní funkce 

fotografického přístroje, příslušenství a osvojí 

si ovládání 

 

- chápe v jednoduché formě záznam 

fotografického obrazu jak v analogové tak 

digitální technice, umí určit správně expozici a 

zvládá základní technické aspekty vzniku 

fotografického snímku 

 

- umí základy práce s digitálním obrazem při 

zpracování na PC 

 

- dokáže pracovat jak s umělým osvětlením v 

ateliéru, tak pro svoji práci využívat přírodního 

osvětlení 

 

- umí reprodukovat plošnou předlohu, vhodně ji 

nasvítit a zvolit správnou fotografickou 

techniku 

 

- umí nasvítit a postavit trojrozměrný předmět 

tak, aby fotograficky definoval jeho tvar 

 

- dokáže fotografickou technikou zachytit 

pohybovou scénu při využití fotografických 

vyjadřovacích prostředků (pohybová neostrost 

atd.) 

 

Stručný vývoj a historie fotografie, bezpečnost 

práce. 

 

 

 

 

 

 

Fotografický přístroj a jeho funkce.  

Příslušenství fotografických přístrojů a jejich 

použití. 

 

Exponometrie, programové vybavení 

digitálních fotoaparátů. 

 

 

 

Základy zpracování digitálního fotografického 

obrazu.  

Optická neostros a hloubka ostrosti 

 

 

Práce s různými druhy osvětlení. 

 

 

 

Fotografování plošných předloh, reprodukce. 

 

 

Fotografování trojrozměrných předmětů, 

interiér, exteriér. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

6 

 

6 
 

 

 

 

6 

 

6 

 

 

6 

 

 

 

6 
 

 

 

 



 - 139 - 

- účelem je fotografická dokumentace práce 

oddělení, průběžná práce na vlastním portfóliu, 

úkolem předmětu je vytvářet fotografické 

podklady pro vlastní tvorbu na oddělení a 

napomáhat při realizaci úkolů, kde fotografie 

může být primární nebo sekundární složkou 

daného společného úkolu 

 

Základy pohybové fotografie. 

 

 

V průběhu celého roku průběžná dokumentace 

prací oddělení, vytváření si vlastního portfolia 

a práce na průnikových tématech oboru z 

hlediska využití fotografického záznamu. 

6 
 

 

 

6 
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Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno  

MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZABEZBEČENÍ 

Obor vzdělání: 82-41-M/03 

Scénická a výstavní tvorba 
Název ŠVP: Nová média 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma 

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Platnost: od 1. 9. 2013 

 

Pro zajištění kvalitní výuky škola vlastní běžné učebny, k dispozici jsou i specializované 

prostory školy, čtyři výtvarné ateliéry + 2 ateliéry figurálního kreslení, dvě dobře vybavené 

konfekční dílny a jednu dílnu pro konfekci pletenin.. V rámci dílenského strojního vybavení 

žáci postupně získávají potřebné dovednosti pro realizaci svých výtvarných návrhů. Škola má 

tři v síti pracující učebny pro výuku IKT, Počítačové grafiky a odborných počítačových 

aplikací, k dispozici je videotechnika včetně barevných čtecích kamer, dataprojektory 

a rozsáhlá odborná knihovna.  

Žáci mají mimo vyučovací hodiny volný přístup k internetu včetně možnosti tisku, kartový 

systém jim umožňuje samostatné kopírování ve školní studovně při knihovně.    

V rámci permanentního zvyšování didaktické úrovně výuky bylo vybavení školy doplněno 

LCD projekcí, specializované učebny byly napojeny na vnější počítačovou informační síť 

a v projektu průběžného modernizování počítačových i ostatních učeben je zahrnuta možnost 

práce s multimediálními produkty. 

Je zajištěno stravování ve školní jídelně, ubytování je možné na internátě školského odboru 

Jihomoravského kraje. 

 

Umístění výuky jednotlivých předmětů v prostorách školy: 

Český jazyk učebna s dataprojekcí a připoj. na internet 

Cizí jazyky učebny s DVD projekcí 

Občanská nauka učebna s dataprojekcí a připoj. na internet 

Fyzika učebna 

Chemie učebna, chemická laboratoř 

Základy ekologie učebna s dataprojekcí a připoj. na internet 

Matematika učebna 

Tělesná výchova  tělocvična, školní hřiště 

Informační a komunikační technol. učebny výpočetní techniky 

Počítačová grafika učebny výpočetní techniky 

Ekonomika a podnikání učebna 

Dějiny výtvarné kultury učebna s dataprojekcí a připoj. na internet 

Dějiny moderního umění učebna s dataprojekcí a připoj. na internet 

Výtvarná příprava ateliéry 

Figurální kreslení ateliéry figury 

Konstrukce oděvů učebna 

Modelování oděvů učebna, spec. učebna 

Technologie učebna 

Navrhování ateliéry 

Praktická cvičení konfekční dílny 

Fotografie ateliér 



 - 141 - 

Výuka odborného předmětu Technologie je podporována exkurzemi a kontaktem žáků se 

stroji a zařízeními dílen. Škola disponuje širokou škálou přístrojů a dalších učebních pomůcek 

z oblasti výuky přírodovědných předmětů. Pro propagační a dokumentační činnosti má 

oddělení designu oděvů k dispozici vybavení pro digitální zpracování umělecké fotografie. 

Z celkového vybavení počítači je pro výuku v učebnách výpočetní techniky nasazeno 57 

počítačů, z toho 19 s operačním systémem Windows Vista a 38 s Windows 7. 

Ve vazbě na daný vzdělávací program lze jmenovat např. zařízení, přístroje a softwarové 

produkty : 

 

- digitální fotoaparáty Canon,  

- pákový lis na upevňování druků, 

- osvětlovací zařízení, 

- scanner Epson GT 15000 formát A3, 

- velkoformátový plotter HP Designjet 500 ps Plus 

- fototiskárna A3 CANNON i9950 

- kopírovací zařízení DiALTA COLOR Minolta, 

- software Adobe Creative Suite 5.5, 

- software Corel Graphics Suite 11, 

- multimediální produkty, DVD, 

- aparatura SONY CDP (ozvučení).  
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Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno  

PERSONÁLNÍ ZABEZBEČENÍ 

Obor vzdělání: 82-41-M/03 

Scénická a výstavní tvorba 
Název ŠVP: Nová média 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma 

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Platnost: od 1. 9. 2017 

 

Výuku dle daného ŠVP zajišťují vyučující odborně způsobilí pro výuku na středních školách. 

Jde především o kmenové pedagogické pracovníky školy doplněné v některých případech 

externími vyučujícími.  

Výuka v jednotlivých předmětech bude zajišťována následujícími pedagogickými pracovníky:  
 

Český jazyk a literatura Mgr. Jiřina Rešková 

 Mgr. Martina Sendlerová 

 

Anglický jazyk Mgr. Marie Sabolová 

 Mgr. Kateřina Švaňhalová 

 Mgr. Eva Slámová 

 

 

Občanský základ Mgr. Petra Lužová 

 Mgr. Jiřina Rešková 

 Mgr. Helena Táborská 

 Mgr. Renata Vlčková 

 Mgr. Katka Výravská 

 

Fyzika Mgr. Jana Oujeská 

  

Chemie Mgr. Jana Oujeská 

 

Ekologie Mgr. Jana Brejtrová 

 

Matematika Mgr. Jana Brejtrová 

  

Tělesná výchova Mgr. Petra Lužová 

 Mgr. Helena Táborská 

 Mgr. Renata Vlčková 

 

Informační a komunikační technologie Ing. Karel Fišer, DiS. 

 

Počítačová grafika MgA. Kateřina Spáčilová Blažková  

 MgA. Jan Fišer 

 MgA. Katarína Hládeková 

 Jan Tichák 
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Ekonomika a podnikání Ing. Lubomír Hýbl 

 Mgr. Petr Sedmík 

 

 

Dějiny výtvarné kultury Mgr. et Mgr. Romana Šimurdová 

 Jiří Sobotka, ak.soch. 

 Mgr. Markéta Skotáková 

 PhD. Svatava Šmuková  

 

 

Dějiny moderního umění Jiří Sobotka, ak.soch. 

 Mgr. Michal Trávníček 

 

Výtvarná příprava MgA. Jan Fišer 

 MgA. Kateřina Spáčilová Blažková 

  

 

Figurální kreslení MgA. Jan Fišer 

  

 

Písmo Mgr. Lukáš Pevný 

 

  

Technologie Jan Tichák 

 MgA. Jan Fišer 

 MgA. Kateřina Spáčilová Blažková 

  

 

 

Navrhování MgA. Jan Fišer 

 Mgr. Zuzana Janečková PhD 

  

 

Praktická cvičení MgA. Jan Fišer 

 MgA. Kateřina Spáčilová Blažková 

 MgA. Katarína Hládeková 

 Jan Tichák 

 

Základy fotografie Mgr. Jiří Víšek 

 

Technické kreslení Ing. Karel Fišer, DiS. 
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Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno  

SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY 

Obor vzdělání:   82-41-M/03 

Scénická a výstavní tvorba 
Název ŠVP: Nová média 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma 

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Platnost: od 1. 9. 2013 

 

Je zapotřebí předeslat, že RVP striktně nařizovaná odborná praxe vychází z částečně 

nereálných předpokladů co se týče ochoty dřívějších a současných vlastníků firem přijímat na 

krátkodobou praxi žáky středních škol a vázat vlastní pracovníky v rámci jejich pracovní doby 

dohledem nad nimi. Současná fáze ekonomické krize spojená s úbytkem pracovních 

příležitostí v důsledku zániků firem, a to nejen v oblasti textilnictví a oděvnictví, celou situaci 

ještě negativně prohlubuje. Škola má dlouholeté zkušenosti s organizováním odborných praxí 

svých žáků střední školy i studentů vyšší odborné školy. U výtvarných oborů byly tradičně 

odborné praxe realizovány spíše individuální formou.  

Ve 2. ročníku absolvují žáci ve 2. pololetí týdenní odbornou praktickou činnost v podobě 

výtvarných workshopů, práci na aktuálních projektech – vše v podmínkách školních zařízení. 

Ve 3. ročníku absolvují žáci ve 2. pololetí čtrnáctidenní odbornou praxi. Tuto praxi si zajišťují 

žáci sami v podnikatelských subjektech či institucích působících v oblastech módy, výroby 

oděvů, textilií, návrhářské, ale i muzejní, scénické apod. V rámci rozvoje komunikačních 

dovedností žáci sami jednají se zástupci firem o uzavření dohody pro výkon odborné praxe. 

Na základě školou připravené Dohody o zajištění praxe posléze poznávají reálná pracoviště 

a vykonávají přiměřeně náročné činnosti.  

Dohodou je pověřován třídní učitel jako kontaktní osoba po dobu konání praxe, ve firmě je 

pověřován pracovník dohledem na pracovišti. Za účelem konání praxe žáků má škola 

uzavřeno pojištění žáků pro akce mimo školní výuku s pojišťovnou Kooperativa Brno. Žák je 

povinen dodržovat a plnit pokyny a předpisy v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a požární ochrany. Je povinen dodržovat 6-ti hodinovou pracovní dobu. Firma se dohodou 

zavazuje zajistit souvislou praxi žáka školy, umožnit mu na pracovišti používání prostor 

vyhrazených k osobní hygieně a odkládání věcí. Rovněž se firma zavazuje, že uskuteční řádné 

proškolení žáka školy o chování na pracovišti, o právech a povinnostech v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, včetně předpisů o požární ochraně. 

Z hlediska hlavního cíle odborné praxe, jímž je osvojování si vědomostí a dovedností 

potřebných pro budoucí profesní uplatnění, není praxe školou považována za produktivní 

činnost a tudíž je předpokládána jako neplacená praxe. Pokud by však žák konal z rozhodnutí 

firmy produktivní činnost ve smyslu § 122 odst. 1 zák. č. 561/2004 Sb., náleží mu měsíční 

odměna za produktivní činnost ve výši 30% minimální mzdy pro stanovenou pracovní dobu 

40 hodin.  Pro účely tohoto zákona se za produktivní činnost považuje činnost, která přináší 

příjem. Při jiné délce stanovené pracovní doby nebo v případě, že žák nevykonával 

produktivní činnost po dobu celého měsíce, se výše odměny za produktivní činnost úměrně 

upraví. 

Na závěr odborné praxe žák vypracovává zprávu o konané praxi, jejíž součástí je i vyjádření 

zástupce firmy o případné absenci v průběhu praxe, firma může i sdělit, jak žáka hodnotí. 

Tato zpráva je předávána odbornému vyučujícímu oboru, který se žáky jejich nabyté 

zkušenosti zhodnotí.  
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Příklady typických podnikatelských subjektů a institucí z oblasti výstavnictví, sénickej 

tvroby, nových médií, designu a umění, se kterými škola již na základě dohody 

spolupracovala: 

 

CED – Divadlo Husa na Provázku, Zelný trh 9, Brno 

CED – HaDivadlo, Poštovská 8D, Brno  

Česká televize TS Brno, sklad kostýmů 

Studio Marta, Bayerova 5, Brno 

Městské divadlo Brno, Lidická 16, Brno 

Národní divadlo Brno, sklad kostýmů, Dvořákova 11, Brno 

Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, Brno 

Nadace VERONICA, Brno 

Galerie OFF Format, Gorkého 41, Brno 

Galerie TIC, Radnická 4, Brno 

Dům umění města Brna, Malinovského náměstí 2, Brno 

Moravská galerie, Husova 18, Brno 

akad.soch. Jiří Sobotka, Husovická 4, Brno 

Bastl Instuments, Kounicova 23, Brno 

Základní umělecká škola, Rosice, U školy 497, Rosice 

Základní umělecká škola Jevíčko, Jevíčko 

Galerie ART / Kino ART, Cihlářská 19, Brno 

 


