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

PROFIL ABSOLVENTA 

Obor vzdělání: 82–41–M/05 

Grafický design 
Název ŠVP: Game art 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma 

Platnost: od 1. 9. 2021 

Uplatnění absolventa v praxi 

Absolventi mohou pracovat v herních studiích na pozicích jako je game designér, 2D a 3D 
grafik, level designér, animátor nebo concept artista. Absolvent se také uplatní v reklamě 
nebo v grafických a v postprodukčních studiích. Zkušenost absolventa je komplexní, vědění 
zahrnuje tvorbu fyzických a digitálních her. Začíná od vytváření příběhu a volby tématu, 
návrhu a implementaci provázaných herních mechanik a navrhování vizuálních řešení, dále 
se absolvent naučí programování a tvorbu assetů (2D grafika, 3D modely, zvukové efekty, 
hudba atd.), testování, finalizaci hry a její představení a uvedení na trh. Absolvent oboru 
Game art je schopen analyzovat existující produkty interaktivních médií a vědomě používat 
zavedené, ale i experimentální principy pro tvorbu vlastního interaktivního mediálního 
produktu. Uplatní se jak v oblasti volného umění, tak jako nezávislý tvůrce nebo jako součást 
týmu velkých herních studií. Absolventi mohou pokračovat studiem na vyšších či vysokých 
uměleckých a grafických školách a školách, které se zaměřují na tvorbu počítačových her. 

Očekávané kompetence absolventa 

Odborné kompetence 

Absolvent 

– v rámci herní tvorby je absolvent schopen uplatnit znalosti z oblasti herního a grafického 
designu, ilustrace, kresby, malby (a to jak klasické, tak digitální), 3D grafiky, tvorby 
a zpracování zvuku a hudby; 

– je schopen vytvořit kvalitní a funkční počítačovou i deskovou hru a zapojit se do tvorby 
interaktivního volného umění;  

– je schopen řešit běžné pracovní problémy samostatně i v kolektivu;  
– umí efektivně plánovat pracovní i kreativní proces; 
– využívá znalosti historie výtvarné kultury a uvědomuje si její vliv na současnou podobu 

audiovizuálního umění a her;   
– v širších souvislostech je schopen vnímat nejen historii umění, ale i současné inspirační 

vlivy;  
– je schopen reflexe a konstruktivní kritiky vlastní tvorby i tvorby svého okolí;  
– je schopen komunikovat, vyjadřovat se v projevech mluvených i psaných a vhodně se 

prezentovat;  
– projevuje zájem o současné umění a potřebu aktivně se podílet na dění v audiovizuální 

kultuře, jíž je součástí; 
– vytváří si vlastní výtvarný názor, projevuje se vlastním rukopisem a výrazem;   
– ovládá realistickou kresbu figury včetně pohybových studií, stejně jako stylizaci nebo 

kresbu smyšleného prostředí či charakteru; 
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– ovládá tradiční i nové techniky a technologické postupy, dokáže zvolit a obhájit 
nejvhodnější způsob realizace výtvarného návrhu;  

– má přehled o nových technologiích a možnostech i jejich nabídce na trhu, aktivně sleduje 
tendence vývoje oboru herního designu;  

– orientuje se v příslušných právních normách ve vztahu k předpokládanému profesnímu 
uplatnění a ovládá základní ekonomické činnosti související s podnikáním;  

– je schopen optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné 
uplatnění na trhu práce, rozvíjení profesní kariéry v souvislosti s potřebou celoživotního 
vzdělávání. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent: 

 dbal na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci; 

 chápal a respektoval oblast bezpečnosti, hygieny práce a protipožární ochrany i tvorby 
a ochrany životního prostředí včetně péče o kulturu práce a pracovního prostředí 
komplexně, a také i jako součást řízení jakosti; 

 usiloval o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb; 

 jednal ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje.  

Vzdělávání směřuje i k tomu, aby absolvent: 

 dokázal samostatně analyzovat zadané úkoly, uměl prosazovat netradiční myšlenky 
a metody práce a obhájil zvolené řešení; 

 uměl vhodně prezentovat svoji práci v závislosti na konkrétní situaci (jednání se 
zákazníkem, výběrové řízení, vlastní výstavy, práce ve filmovém štábu apod.); 

 vždy usiloval o dokonalé provedení práce v souladu s výtvarným záměrem a vysokými 
nároky na úroveň zpracování zadání; 

 sledoval rozvoj techniky a vývoj nových technologií daného oboru; 

 reflektoval vlastní přednosti a dokázal je ve svém dalším směrování společně 
s teoretickými znalostmi a praxí v daném oboru co nejlépe využít.  

Klíčové kompetence 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent: 

 byl schopen se efektivně učit, vyhodnocoval dosažené výsledky i svůj pokrok a reálně si 
stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání; 

 byl schopen samostatně i v kolektivu řešit běžné pracovní a mimopracovní úkoly; 

 byl schopen vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech 
mluvených i psaných a také se vhodně se prezentovat; 

 byl připraven stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního 
rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními 
a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů; 

 uznával hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržoval je, 
jednal v souladu s udržitelným rozvojem a podporoval hodnoty národní, evropské 
i světové kultury; 

 byl schopen optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro 
úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry i v souvislosti 
s potřebou celoživotního učení; 
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 pracoval efektivně se všemi dosaženými znalostmi softwarů, podle potřeby je dokázal 
kombinovat a využíval adekvátní zdroje informací. 

Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání  

Vzdělávání se ukončuje maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání 
s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí 
školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem. Dle těchto zákonných 
norem se maturitní zkouška skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání 
s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.  
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Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

Obor vzdělání: 82–41–M/05 

Grafický design 
Název ŠVP: Game art 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma 

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Platnost: od 1. 9. 2021 

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání  

 splnění povinné školní docházky; 

 přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění; 

 splnění kritérií přijímacího řízení stanovených pro daný školní rok, součástí přijímacího 
řízení je talentová zkouška; 

 splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání v daném oboru vzdělání; 
podmínky zdravotní způsobilosti jsou stanoveny v nařízení vlády o soustavě oborů 
vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání. K posouzení zdravotního 
stavu uchazeče je příslušný registrující praktický lékař. 

Ukončování vzdělávání 

Vzdělávání se ukončuje maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání 
s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí 
školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem. Dle těchto zákonných 
norem se maturitní zkouška skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání 
s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. Profilová část 
maturitní zkoušky sestává ze tří povinných zkoušek. Žák koná ústní zkoušku z Dějin výtvarné 
kultury, ústní zkoušku z odborných předmětů a praktickou zkoušku. Obsahem teoretické 
ústní zkoušky z odborných předmětů je učivo předmětu Technologie a Herní teorie. Při 
praktické zkoušce žák navrhne a zhotoví dílo dle zadání, které mu stanovuje ředitel školy. 
Tuto svoji práci prezentuje před zkušební maturitní komisí.  

Organizace výuky 

Tento obor vzdělání je realizován jako čtyřleté denní studium. Studium bude organizované 
do pololetních bloků, ve kterých budou studenti vytvářet svá interaktivní díla v rámci zadané 
formy či žánru. Všechny oborové předměty budou uzpůsobeny pro předání znalostí 
a dovedností pro tvorbu daného díla. Teoretická výuka a dílčí praktické úkoly budou 
provázány s tvorbou čtvrtletní práce tak, aby žáci mohli vytvářet a opakovaně upravovat svá 
díla a vznikaly tak smysluplné tvůrčí projekty s kvalitou odpovídající požadavkům 
zaměstnavatelů a vysokých škol. Na konci každého pololetí proběhne prezentace výsledných 
prací žáků formou klauzurních hodnocení před klauzurní komisí a odborníky z praxe, a žáci 
tak dostanou zpětnou vazbu na své práce. V posledním ročníku se budou volitelné předměty 
zaměřovat na oborové specializace žáků, zvolené podle jejich preferencí a jejich silných 
stránek.  

Od 1. ročníku do 4. ročníku absolvují žáci sérii workshopů s odborníky z herních studií (např. 
2K, Bohemia Interactive, Amanita Design), které mají za cíl prohloubit jejich znalosti 
například v oblasti koncept artu, v práci se zvukem, v grafice a v herní produkci. Během 
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studia bude zajištěn kontakt s herními vývojářskými studii, které budou nabízet mentorské 
programy s oborníky z praxe.  

Ve 2. ročníku absolvují žáci mimoškolní přípravu v tzv. plenéru, kde pod  vedením svých 
odborných vyučujících prohloubí svoje dovednosti zejména v oblasti videa, fotografie 
a herního designu. Plenér bude zaměřen na získání odborných zkušeností s tématy vyšších 
ročníků. Žáci tak rozšíří své inspirační zdroje a přirozených způsobem budou pěstovat 
i interpersonální dovednosti v jiném než školním prostředí.  

Ve třetím ročníku žáci vykonají praxi po dobu dvou týdnů v podnikatelských subjektech či 
institucích působících v oblastech herní tvorby, tvorby mobilních aplikací nebo v oblasti 
umění. V rámci reflexe dosažených komunikačních dovedností si žáci sami vyjednají se 
zástupci firem dohodu pro výkon budoucí praxe. Žáci poznají reálné pracoviště a vykonají 
přiměřeně náročné činnosti. Na závěr odborné praxe žák vypracuje zprávu o vykonané praxi, 
jejíž součástí bude i vyjádření zástupce firmy. Tato zpráva bude předána odbornému 
vyučujícímu oboru, který společně s žáky jejich nabyté zkušenosti zhodnotí.  

Celkové pojetí vzdělávání  

Obor vzdělání klade nároky na intelektové i manuální dovednosti žáků a na jejich znalosti 
širších kontextů problematiky herní tvorby, uplatňuje se tvořivé a logické myšlení a kultivuje 
estetické vnímání. Vzdělávací program připravuje žáky pro výkon odborných činností 
v oblasti práce s interaktivními médii, zaměřuje se na jejich fyzické i digitální zpracování. 
Přitom je kladen důraz na aktivní uplatňování znalostí jak v komerční tak nekomerční sféře. 
Záměrem je vybavit absolventa takovými znalostmi, dovednostmi a postoji, které mu umožní 
dobré uplatnění při dalším studiu i na trhu práce.  

Strukturu vzdělávání tvoří část všeobecného a část odborného vzdělání. Složka všeobecného 
vzdělání zahrnuje obsahové okruhy jazykového vzdělávání (český jazyk, anglický jazyk), 
společenskovědní vzdělávání, přírodovědné vzdělávání, matematické vzdělávání, estetické 
vzdělávání, vzdělávání pro zdraví a vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích. 
Složka všeobecného vzdělání respektuje charakteristiku dané vzdělávací úrovně i s ohledem 
na společnou část maturitní zkoušky. Předměty této složky vzdělání jsou v učebním plánu 
označeny jako základní. Cizojazyčné vzdělávání je naplňováno zařazením anglického jazyka 
do všech ročníků. Jazyk směřuje k osvojení si úrovně komunikativních jazykových kompetencí 
odpovídajících úrovni B1. Složka odborného vzdělání zahrnuje vyučovací předměty 
obsahových okruhů ekonomické vzdělávání, umělecko-historická a výtvarná příprava, 
technologická a technická příprava, návrhová a realizační tvorba. Předměty těchto 
obsahových okruhů jsou v učebním plánu označeny jako odborné, na vědomostech 
a dovednostech získaných jejich absolvováním  staví profilová část maturitní zkoušky. 

Výuka na sebe navazujících odborných předmětů se navzájem  doplňuje a směřuje ke 
společnému cíli, kterým je vytváření funkčních a dokončených digitálních, fyzických a jiných 
děl, kterými se žák prezentuje ve svém portfoliu pro vysoké školy a zaměstnavatele. Součástí 
kurikulární náplně každého odborného předmětu je tak aplikace získaných vědomostí ve 
vytvářeném projektu. Časová dotaze se přizpůsobuje jednotlivým tématům v aktuální fázi 
pracovního procesu vytvářené hry. 

Studium výtvarných předmětů stojí na důkladné kreslířské, malířské a grafické průpravě, 
zvládnutí perspektivní kresby, stylizace, teorie barvy a kompozice, které jsou základem 
výtvarného vzdělání. Cílem je směřovat osobnost žáka k nalezení vlastního výtvarného 
názoru. Odborně technické předměty Game art, Technologie a Game design poskytují 
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tvůrčímu procesu reálnou základnu. Rozvíjí tvořivé myšlení v různých způsobech zobrazování 
zadaných úkolů. Předměty označené v učebním plánu jako volitelné, slouží především 
k prohloubení přípravy na maturitní zkoušky. 

Metody a formy výuky 

Metody a formy jsou voleny s ohledem na obsah konkrétního učiva a výsledky vzdělávání, 
kterých se má dosáhnout. Vyučující volí metody podle potřeby žáků a podle svých zkušeností 
a se zřetelem k charakteru vyučovaného předmětu.  

Tento vzdělávací program je úzce propojen s tvorbou digitálních médií a s vývojem 
moderních technologií. Proto je nutné do výuky zařadit i praktické vyučování ve 
specializovaných studiích (audio, počítačová učebna, učebna s herními konzolemi), tvůrčí 
činnosti v ateliérech a práce v odborných učebnách. Metody výuky v odborných předmětech 
jsou vybírány se zřetelem na projektové zaměření oboru. Žák je v nich veden k tomu, aby 
převzal zodpovědnost za vlastní vzdělávání. Objevitelskou výukou jsou žáci směřováni ke 
společnému a samostatnému zkoumání pojmů, k analýzám problémů, k hledání a obhajobě 
vlastního řešení. Základem objevitelské výuky bude teoretická příprava a hluboké poznání 
a procvičování principů a pojmů potřebných pro funkční aplikaci vlastních poznatků. Důraz je 
dán také na praktickou tvorbu a na prostor pro experimentování žáka s různými koncepty, 
hledání netradičních řešení a preciznost výsledků.  

Vyučujícími využívaná vhodná motivace stimulující práci žáků staví na zájmech konkrétního 
žáka. Žák si určuje své cíle, jasně je formuluje a průběžně s učitelem ověřuje jejich 
naplňování. Vždy je představen úvodní problém, jenž je třeba pochopit. Žáci postupně 
odhalují logické souvislosti a poté jim je představeno již existující řešení dané problematiky. 
Samostatně, analýzou kulturních artefaktů, zkoumají platnost existujících odpovědí, 
následně syntetizují teoretické znalosti, které je dovedou k nalezení vlastní interpretace 
a k aplikaci vybraných poznatků na vlastní dílo. Podporována je samostatná práce žáků, 
důraz je kladen především na osobní zodpovědnost a samostatnost, současně však i na 
schopnost kooperace a týmové spolupráce. Účelem je dosahování odpovídajícího 
sebehodnocení a poznání svých možností. Žáci budou vedeni k efektivní práci s chybou 
a snaze identifikovat a opravit ji, budou vybízeni k častému sdílení svých prací ve všech fázích 
rozpracovanosti a ke schopnosti dávat konstruktivní zpětnou vazbu. Žák bude také směřován 
k automatizaci základních pojmů a schopností pravidelným opakováním jednoduchých úkolů 
zaměřených na rychlou tvorbu v grafických programech a v malých opakovacích testech 
v rámci herní teorie.  

V individuální rovině budou žáci vedení k samostatnému a kontinuálnímu uvažování nad 
vlastním pokrokem a k sebereflexi ohledně svých silných a slabých stránek. Pro záznam 
osobnostního postupu bude každému žákovi sloužit několik nástrojů: 

Game designérský deník - do tohoto deníku si žák bude zapisovat své postřehy z hraní her, 
rozbory, ke kterým bude veden v rámci kurikulární náplně studia, nápady na herní 
mechaniky a systémy. Tento dokument bude veden on-line a učitel k němu bude mít přístup, 
žák za něj však nebude hodnocen, může však v budoucnu z něho čerpat. 

Osobní slovník pojmů - cílem tohoto dokumentu je, aby si žák vytvořil definice pojmů 
v jazyku, kterému on sám rozumí. Postupem času bude žák veden k revizi svých vysvětlení, 
k jejich rozšiřování a vymýšlení vlastních definic. Nástroj bude sloužit žákovi ke zpětnému 
zhodnocení svého vnímání pojmů. Do tohoto dokumentu nebudou mít učitelé přístup, žáci 
však budou mnohokrát vyzvání, aby s tímto dokumentem pracovali.  



10 

On-line archiv a portfolio - žáci si budou vytvářet archiv všech fází tvůrčího procesu, budou 
zakládat jednotlivé dílčí výsledky práce, povedené ale i nepovedené výsledné práce. Žáci 
budou vedeni k reflexi vlastního postupu, prezentování zavržených nápadů a nepovedených 
děl a také  budou mít možnost opětovně používat vytvořené assety, herní objekty, grafiky 
a skripty. Žák si také vytvoří portfolio svých prací, ve kterém bude zaznamenaný proces 
výsledných půlročních prací tak, aby bylo možné jejich jednoduché, jasné a kvalitní 
prezentování před zaměstnavateli nebo před komisí vysoké školy. Portfolio bude veřejně 
dostupné na on-line platformě.  

Jednou z metod motivace a podpory žáků bude vytváření motivačního prostředí a aktivní 
atmosféry oboru, upřednostňováno bude odměňování pozitivního jednání. Pravidelná budou 
celooborová setkání (prostor pro meziročníkové míšení žáků), na kterém budou žáci 
informování o aktuálních tématech a kde budou mít prostor pro organizaci společných akcí. 
Součástí průběhu školního roku budou také „open space“ dny, kdy budou žáci vyzvání 
k přípravě workshopů a přednášek na témata z oblasti jejich zájmů a kde budou sdílet své 
znalosti a dovednosti získané mimo školní vyučování. Cílem bude motivovat žáky k rozšíření 
okruhu zájmů a poskytnutí vzájemné inspirace v tématech, která se do školní výuky 
nedostávají.   

Důležitou složkou bude používání názorných pomůcek, které žákům usnadňují pochopení 
učiva. Jsou to např. počítačové a deskové hry, nástěnné obrazy, profesionální storyboardy, 
přednášky a analýzy, projekce multimediálních programů, práce s odbornými periodiky, 
prospekty, ukázky technologií a odborné exkurze. Velký význam mají návštěvy výstav a 
galerií, grafických a herních studií, veletrhů a soutěží, které žáky vedou ke sledování 
současných trendů v umění a designu. Žáci se zapojují do prezentačních akcí školy. 
K procvičování a upevňování učiva jsou využívány různé formy ústních, písemných 
a praktických cvičení, soutěže, projekty apod. Dle charakteru předmětu jsou zařazovány 
samostatné žákovské práce, skupinové práce, referáty, prezentace, společné hodnocení, 
analýza výsledků. 

Hodnocení žáků  

Při hodnocení žáků se používá numerické hodnocení; hodnocení vychází z klasifikačního řádu 
školy. Hodnocení žáků vyplývá z průběžné klasifikace během pololetí. Vyučující daného 
předmětu využívá k hodnocení znalostí a dovedností žáka různé druhy zkoušek – samostatné 
písemné práce, praktické práce, ústní zkoušení, prezentace projektů, komisionální zkoušku 
v případě hlavního výtvarného předmětu. Vyučující sleduje průběžně žákův výkon, jeho 
aktivitu při vyučování, zájem a snahu, připravenost na vyučování, originalitu a kreativitu při 
řešení úkolů. Při klasifikaci je hodnocena ucelenost, přesnost a trvalost osvojení 
požadovaných poznatků, kvalita a rozsah získaných dovedností, schopnost jejich uplatňování 
osvojených poznatků a dovedností, samostatnost při řešení teoretických a praktických úkolů.  

Z hlavního výtvarného předmětu Game artu je žák každé pololetí v 1.4. ročníku hodnocen 
na základě komisionální zkoušky. Dalším předmětem, kde se koná komisionální zkouška, je 

předmět Figurální kreslení,  žák ji koná ve 1.3. ročníku. 

Rozvíjení klíčových kompetencí 

V kontextu vývoje nových technologií, měnících se podmínek na trhu práce, nutnosti 
celoživotního vzdělávání a stálé adaptace na tyto změny jsou ve výchovně vzdělávacím 
procesu kladeny požadavky na vytváření a rozvoj tzv. klíčových kompetencí. Ve výuce podle 
ŠVP se rozvíjejí všechny klíčové kompetence tak, jak jsou uvedeny v příslušném RVP 
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i v profilu absolventa; jednotlivé vyučovací předměty i další aktivity však přispívají k rozvoji 
klíčových kompetencí různou měrou. 

V průběhu vzdělávání je žák veden tak, aby byl schopen se efektivně učit, vyhodnocovat 
dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání. 
Výuka pomáhá rozvoji osobnosti a vytváří předpoklady k tomu, aby se žák zapojil do 
společnosti a měl možnost svého dalšího rozvoje. Komunikativní kompetence jsou rozvíjeny 
v mluvené i písemné formě, také s využitím informačních a komunikačních technologií. 
Vyučující se snaží pozitivně ovlivňovat chování žáka ve škole i na akcích organizovaných 
školou tak, aby žák přispíval k vytváření vstřícných mezilidských vztahů, uměl být součástí 
pracovního týmu a podílel se na realizaci společných cílů. Žák se učí přijímat radu i kritiku, 
respektovat druhé a spolupracovat s nimi. Do sociálních kompetencí spadá i připravenost 
řešit svoje sociální a ekonomické záležitosti, finanční gramotnost. Kompetence k pracovnímu 
uplatnění a podnikatelským aktivitám jsou průběžně rozvíjeny a žák je veden 
k odpovědnému postoji k vlastní profesní budoucnosti. 

Rozvíjení klíčových kompetencí je vhodně zařazeno do všech předmětů.  

 

Začleňování průřezových témat 

Cílem zařazování průřezových témat je, aby si žák uvědomil vzájemné přesahy a souvislosti 
znalostí a dovedností z různých vzdělávacích oblastí. Průřezová témata podporují formativní 
působení vzdělávacího procesu, rozvoj osobnosti žáků, jejich návyky, postoje a způsoby 
jednání. Podporují rovněž i rozvoj klíčových kompetencí. Průřezová témata jsou zařazována 
do všech ročníků ve vhodné vazbě na učivo konkrétních předmětů.  

Téma Občan v demokratické společnosti napomáhá rozvoji sociálních kompetencí žáků. 
Obzvláště v prvním ročníku je klíčová úloha třídního učitele při formování postojů žáků při 
utváření dobrého třídního kolektivu, ve kterém převažuje atmosféra vzájemného respektu 
a ochoty pomoci, kde není prostor pro žádný projev šikany. Žáci jsou seznamováni s institucí 
školního parlamentu, který se podílí na vytváření demokratického prostředí ve škole, 
založeného na spolupráci, účasti a dialogu. Další oblastí je formování názorové orientace 
žáků na pozitivní životní hodnoty – formou besed a přednášek o nebezpečí návykových látek, 
o pěstování zdravého životního stylu. Zásadní úlohu při aplikaci tohoto průřezového tématu 
a zařazování konkrétních aktivit a akcí mají vyučovací předměty společenskovědního 
charakteru.  

Téma Člověk a svět práce je vhodně začleňováno v souvislosti s formováním kladného 
vztahu ke zvolenému oboru a k potřebě celoživotního vzdělávání, ale zároveň i k možné 
rekvalifikaci v budoucnosti. Ve vyšších ročnících jsou zařazovány exkurze a procvičovány 
dovednosti nezbytné pro hledání zaměstnání – sepsání žádosti o místo, sepsání životopisu, 
vyhledávání nabídek, seznámení se s možnou náplní vstupního pohovoru. Součástí výuky 
budou pravidelná setkávání s profesionály z oboru a sdílení zkušeností i poskytování odborné 
zpětné vazby. 

Téma Člověk a životní prostředí vede k pochopení zásadního významu přírody a životního 
prostředí pro člověka. V rámci odborného učiva je kladen důraz na pochopení závislosti 
člověka na přírodních surovinách a zdrojích energie, na efektivním hospodaření s výrobky 
a odpady. Cílem je budování takových postojů a hodnotových orientací žáků, na jejichž 
základech budou utvářet svůj budoucí životní styl v intencích udržitelného rozvoje 
a ekologicky přijatelných hledisek. Kromě besed, rozhovorů a projekcí se uplatňují i účasti 
žáků na projektech a soutěžích s ekologickou tématikou. 



12 

Realizace tématu Informační a komunikační technologie spočívá ve zdokonalování 
schopností žáků pracovat s různými prostředky informačních a komunikačních technologií 
a to jak v běžném každodenním životě, tak i pro potřeby svého oboru a posléze i výkonu 
povolání. Téma je realizováno zejména v předmětech Informační a komunikační technologie, 
Game art a Technologie. Ve vzdělávacích oblastech jazykového vzdělávání a komunikace 
a společenskovědního vzdělávání jsou žáci pověřováni přípravou prezentací na zadaná 
témata s využitím prostředků informační a komunikační technologie.  

Další vzdělávací a mimovyučovací aktivity 

Žáci daného oboru se aktivně zúčastňují výstav žákovských prací nejen v brněnském regionu, 
ale přihlašují se i na významnější soutěže a festivaly národního a mezinárodního charakteru. 
Výtvarné práce žáků jsou po hodnocení komisionální zkouškou dlouhodobě vystavovány 
v prostorách školy.  

V rámci výuky cizího jazyka se žáci účastní zahraničních výměnných pobytů v hostitelských 
rodinách. Pravidelně jsou pořádány zahraniční poznávací zájezdy za architekturou, 
výtvarným uměním a kulturou: v 1. ročníku jednodenní výlet do Vídně, ve druhém ročníku 
vícedenní pobyt v Berlíně, ve třetím ročníku putovní exkurze po severní Itálii a ve čtvrtém 
ročníku vícedenní pobytová exkurze v Paříži a v blízkém okolí.  

V rámci mimoškolních aktivit bude také probíhat Studentský klub herní tvorby, do kterého se 
budou moci zapojit všichni žáci školy. Klub se bude zaměřovat na hloubkovou analýzu 
artefaktů herní tvorby, rozbor zážitků a analýzu průběhu učení herních mechanik u hráčů. 

V rámci školy budou také pravidelně pořádány tzv. Game jamy, tedy výzvy pro tvůrce her. 
Zadáním bude vytvořit kompletní hru v malém týmu, s časovým omezením v řádech dnů. 
Tato forma soutěže podpoří experimentování a vytvoří prostor pro intuitivní tvorbu 
v porovnání oproti běžnému promyšlenému a cílenému procesu.  

Škola zpracovává minimální program prevence sociálně patologických jevů, do jehož aktivit 
patří mimo jiné setkání – besedy žáků s odborníky – lékaři, policisty a pracovníky obecně 
prospěšných společností např. Společností Podané ruce. Během roku budou organizovány 
exkurze do herních vývojářských studií a v rámci nich bude vytvářen prostor pro konzultaci 
žákovských prací s odborníky. Žáci se zúčastní i dalších informačně vzdělávacích aktivit dle 
aktuální nabídky v daném roce. V prvním ročníku je pro žáky pravidelně pořádán zimní 
výcvikový kurz na českých horách. 

Ve škole funguje školní parlament; jsou do něho voleni nejméně dva zástupci ze obou oborů 
třídy. Na pravidelných setkáních s vedením školy zde žáci vznáší svoje dotazy i připomínky 
a mohou se tak aktivně podílet na chodu školy. 

Vzdělávání a integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

Vzdělávání žáků podle ŠVP probíhá v souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb., 
v platném znění a podle vyhlášky MŠMT č. 27/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. 

U žáků se sociálním znevýhodněním je nutné podporovat jejich motivaci ke studiu  vhodným 
výchovným přístupem třídního učitele a ve spolupráci s výchovným poradcem se snažit 
o dosahování co možná nejlepších výsledků. Tito žáci mají možnost vypůjčovat si učebnice 
zdarma ve školní knihovně. 

V rámci péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami má škola navázánu spolupráci, 
případně může poskytnout kontakty na následující subjekty:  
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– Pedagogicko-psychologická poradna Brno, p. o. Hybešova 15,  

– Pedagogicko-psychologická poradna Brno, p. o. Zachova 1 

– Pedagogicko-psychologická poradna, Brno, p. o. Kohoutova 4  

– Pedagogicko-psychologická poradna, Brno, p. o. Poradenské centrum pro drogové a jiné 
závislosti, Sládkova 45 

– Spondea, z. ú, Sýpka 25, Brno 

– Bílý kruh bezpečí, Slovinská 41,  Brno 

– SPC pro děti s PAS, MŠ a ZŠ Brno, Štolcova, p. o.  
Výše uvedená vyhláška č. 27/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů, řeší vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami uskutečňované s pomocí podpůrných opatření 
poskytovaných nad rámec vzdělávání ostatních žáků. Při diagnostikování speciálních 
vzdělávacích potřeb, zjišťování míry podpůrných opatření a posuzování možností žáků 
poskytují pomoc se souhlasem zákonných zástupců školská poradenská zařízení. Ředitel 
školy určil ve škole pedagogického pracovníka - výchovného poradce, který zodpovídá za 
spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných 
opatření, která jsou žákovi přiznána.  

Nadaný žák dle § 27 vyhlášky č. 27/2016 Sb. dosahuje mimořádné úrovně při vysoké 
tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností. 
Zjišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb žáka provádí školské poradenské 
zařízení ve spolupráci se školou. Ředitel školy dle vyjádření příslušného vyučujícího,  
vedoucího oboru či výchovného poradce může v souladu s vývojem školních dovedností 
mimořádně nadaného žáka rozšířit obsah vzdělávání nad rámec stanovený příslušným 
vzdělávacím programem či jiným způsobem.  

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce 

Obecně problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů řeší zejména zákon 
č. 561/2004 Sb – školský zákon, zákon č. 262/2006 Sb. - zákoník práce a další pracovněprávní 
předpisy a Nařízení vlády č.361/2007 Sb., ve kterém se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci ve znění pozdějších předpisů. Z nelegislativních materiálů škola zejména pracuje 
s Metodickým pokynem MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů 
ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT, ze dne 22. 12. 2005, č. j. 37014/2005-
25 a Metodickým doporučením k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských 
zařízeních – Minimální standard bezpečnosti, ze dne 20. 2. 2015, č. j. MŠMT – 1981/2015-1. 

Vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů: ve škole je kniha úrazů, kde 
se provádí záznamy o úraze. Hlášení a zasílání záznamu o úrazu má na starosti pověřený 
pracovník školy. 
Vzdělávání ve škole upravuje i Vyhláška č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání 
v konzervatoři, která především upravuje počty žáků ve škole a určuje pravidla pro dělení 
a spojování tříd při vyučování, odbornou praxi, sportovní výcvikové a jiné kurzy a mimoškolní 
činnost. 
Na začátku školního roku před zahájením praktické činnosti jsou všichni žáci seznámeni 
a poučeni o bezpečném chování na škole, zejména v tělocvičně, v dílnách, odborných 
učebnách a učebnách výpočetní techniky. V každé místnosti se nachází pracovní řád. Před 
začátkem každého plenéru, praxe, výletu, exkurze i jiné mimoškolní aktivity, která je školou 
pořádána a organizována, jsou žáci náležitě poučeni svými vyučujícími. Škola se snaží tak 
vytvářet bezpečné místo pro vzdělávání svých žáků a studentů. 
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Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace 

UČEBNÍ PLÁN 

Obor vzdělání: 82-41-M/05  
Grafický design 

Název ŠVP: Game art 

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

Platnost: od 1. 9. 2021 od 1.ročníku 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Zkrat. 

Počet týdenních vyuč. hodin                  
v ročnících 

1. 2. 3. 4. Celkem 

A. Povinné vyučovací předměty  38 39 38 37 152 

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 

b) odborné       

Ekonomika a podnikání EPO   1 2 3 

Dějiny výtvarné kultury DVK 2 3 3 3 11 

Dějiny moderního umění DMU   2  2 

Výtvarná příprava VYP 3 3   6 

Figurální kreslení FIK 2 3 3  8 

Game art GAR 3 6 6 6 21 

Game design GAD 4 5 5 6 20 

Herní teorie HET 4 4 4 3 15 

Technologie TEC 3 4 4 4 15 

c) volitelné       

Animace - seminář SAN    2 2 

Dějiny umění - seminář SDU    2 2 

Fotografie - seminář SFO    2 2 

Figurální kreslení - seminář SFI    2 2 

Matematika - seminář SMA    2 2 
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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 7 6 7 

Maturitní zkouška – – – 2 

Celkem 40 40 40 37 
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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/05 

Grafický design 
Název ŠVP: Game art 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma 

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Platnost: od 1. 9. 2021 

Kód a název RVP: 82–41–M/05  Grafický design 

Název ŠVP: Game art 

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 

1 
Dějiny výtvarné kultury 2 

Přírodovědné vzdělávání 4 

Fyzika 2 

1 Chemie 2 

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 komunikačních 
technologiích 

4 

Informační a komunikační 
technologie 

2 
 

Technologie 2 

Ekonomické vzdělávání 3 Ekonomika a podnikání 3  

Umělecko-historická 

a výtvarná příprava 
18 

Dějiny výtvarné kultury 9 

7 
Dějiny moderního umění 2 

Výtvarná příprava 6 

Figurální kreslení 8 

Technologická a technická 
příprava 

10 Technologie 13 3 

Návrhová a realizační 
tvorba 

27 

Game art 21 

29 Game design 20 

Herní teorie 15 

Disponibilní hodiny 45 Volitelný předmět 2 2 

Celkem 148  152 49 

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/05 

Grafický design 
Název ŠVP: Game art 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma 
Celkový počet hodin týdně za celou dobu 
vzdělávání: 13 

Platnost: od 1. 9. 2021 

 

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. 
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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; 
– 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, 
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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); 

– 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…). 

Hodinové dotace jednotlivých tematických celků mají pouze orientační charakter. 

 

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 

– 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 

32 
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– 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; 
– 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; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LITERATURA, ESTETICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

Základy literární vědy 

– literatura a její funkce  
– 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 

32 
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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 
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– 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; 
– umí dodržovat zdvořilost v jazykovém 

projevu při diskusi i normy společenského 
chování; 

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 

– rozliší umělecký text od neuměleckého; 
– popíše specifické prostředky básnického 

jazyka daných období; 
– zařadí typická díla do jednotlivých 

uměleckých směrů a příslušných historických 
období; 

LITERATURA, ESTETICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ  

České národní obrození 

Romantismus 

Realismus a naturalismus 

32 



22 

– 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; 

 

Májovci 

Ruchovci a lumírovci 

Realismus a naturalismus 

Moderní umělecké směry 2. poloviny 
19. století 

 

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) 
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– 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, 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 

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  
– slohová charakteristika výrazových 

prostředků zvukových, grafických, 
lexikálních, morfologických 
a slovotvorných 

– řečnický funkční styl 
– prohloubení znalostí z oblasti 

rétoriky, 
– komunikační strategie - adresnost, 

ohled na partnera 

32 

 



23 

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; 

– 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 

38 

- 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 

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 

37 
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údaje 
- 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; 

z hlediska 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 

37 
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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 a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace 

Učební osnova předmětu:  

ANGLICKÝ JAZYK 
Obor vzdělání: 82–41–M/05 

Grafický design 
Název ŠVP: Game art 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma 
Celkový počet hodin týdně za celou dobu 
vzdělávání:13 

Platnost: od 1. 9. 2021 
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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 angažovat se ve prospěch 
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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, 3 hodiny týdně (96 hodin za rok) 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
Hodinová 
dotace 

Receptivní řečové dovednosti – poslech a čtení s 
porozuměním 

Žák: 

– Receptivní řečové dovednosti – poslech a čtení 
s porozuměním 

– Žák: 

– porozumí hlavním bodům a myšlenkám 
přiměřeně náročného poslechu / textu 

– vyhledá informace v textu 

– porozumí hlavním bodům a myšlenkám 
přiměřeně náročného poslechu / textu 

– Produktivní řečové dovednosti – ústní a 
písemný projev 

– Žák: 

– popíše krajinu, počasí 

– jednoduše formuluje svůj názor na běžná 
témata 

– popíše své pocity v různých situacích 

– stručně reprodukuje obsah přiměřeně 
obtížného textu 

– chronologicky vypráví příběh 

– napíše pozvánku a odpověď na ni 

– vede dialog, aby s kamarádem dosáhl dohody 
na výběru filmu 

– napíše neformální dopis 

– popíše obrázek, najde shody a rozdíly mezi 
dvěma obrázky 

– napíše článek 

– mluví o svých plánech 

– napíše formální žádost o práci 

1. Řečové dovednosti: 

– 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  

35 
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Žák: 

– vyslovuje co nejblíže přirozené výslovnosti 

– aktivně používá osvojenou slovní zásobu 
včetně vybrané frazeologie 

– aplikuje probraná gramatická pravidla 

2. Jazykové prostředky: 

Výslovnost 
Slovní zásoba k tématům: 
Volný čas – sport a další hobby, krajina, 
počasí, zaměstnání a práce, kultura.  
Gramatika: 

– přítomný prostý a průběhový čas 
– členy 
– minulý prostý a průběhový čas 
– modální slovesa 
– vyjádření budoucnosti 
– vyjádření množství 
– přídavná jména – stupňování, 

srovnávání 

– vedlejší věty podmínkové 

35 

Žák: 
 

 reaguje na běžné otázky užitím jednoduchých 
výrazů 

 vyjádří zájem o téma 

 reaguje na problém radou 

 vyjádří své názory ústní formou 

 navrhne a odmítne návrh 

 diskutuje o variantách pokračování příběhu 

 

 

 

 

3. Komunikační situace a jazykové 
funkce: 

 vyjádření zájmu, žádost o radu, 
udílení rady 

 vyjádření rozporu, názoru, důvodu  

 vyjádření preference, dosažení 
dohody 

 vyjádření názoru, souhlasu a 
nesouhlasu situacích – např. 
v obchodě, na ulici, na nádraží 
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2. ročník, 3 hodiny týdně (96 hodin za rok) 

Receptivní řečové dovednosti – poslech a čtení s 
porozuměním 

Žák: 

 porozumí hlavním bodům a myšlenkám 
přiměřeně náročného poslechu / textu 

 identifikuje strukturu textu 

 identifikuje úmysl mluvčího 

Produktivní řečové dovednosti – ústní a písemný 
projev 

Žák: 

 mluví o svých plánech na prázdniny, navrhne 
aktivitu, přijme nebo odmítne návrh 

 jednoduše popíše místo 

 napíše svůj prázdninový blog 

 popíše obrázek, najde shody a rozdíly mezi 
dvěma obrázky 

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   

35 
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 formuluje svůj názor podpořený argumenty 

 stručně reprodukuje obsah přiměřeně 
obtížného textu 

 formuluje jednoduše názory na běžná témata 

 napíše esej 

 popíše materiál, tvar a funkci věcí kolem sebe 

 ústně přednese a vyřeší stížnost 

 napíše formální dopis 

Žák:  

– 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: 
Cestování, nakupování a služby, společnost a 
její problémy, technologie, věda  
Gramatika: 

 předpřítomný čas 

 předpřítomný čas vs minulý čas 

 vedlejší věty podmínkové 

 předminulý čas 

 nepřímá řeč 

 trpný rod 

 

35 

Žák:    

– reaguje na otázky užitím jednoduchých výrazů 

– navrhne a odmítne návrh 

– požádá o zopakování informace 

– požádá o vysvětlení neznámého slova 

– vyjádří a obhájí své myšlenky a názory 

– v diskusi prezentuje svůj názor a podpoří jej 
argumenty 

3. Komunikační situace a jazykové 
funkce: 

– přijetí a odmítnutí návrhu, vyjádření 
nestrannosti 

– obhajování názoru, shrnutí názoru, 
porovnávání obrázků (podobnosti a 
rozdíly) 

– vyjádření stížnosti, shrnutí názoru  
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3. ročník, 3 hodiny týdně (96 hodin ročně) 

Receptivní řečové dovednosti – poslech a čtení s 
porozuměním 

Žák: 

 porozumí hlavním bodům a myšlenkám 
poslechu / textu, postihne jeho hlavní a 
doplňující informace 

 rozliší v mluveném projevu citové 
zabarvení, názory a stanoviska mluvčích 

 porozumí hlavním bodům a myšlenkám 
textu / poslechu 

 rozliší hlavní a doplňující informace 

1. Řečové dovednosti: 

– poslech s porozuměním projevů 
střední obtížnosti 

– zpracování textů střední obtížnosti 
v podobě reprodukce 

– interakce ústní i písemná 

– písemný projev 

 

35 
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 odvodí význam neznámých slov na základě 
znalosti tvorby slov 

 porozumí hlavním bodům a myšlenkám 
přiměřeně náročného autentického textu / 
poslechu 

 rozliší hlavní a doplňující informace v textu 

 odvodí význam neznámých slov na základě 
již osvojené slovní zásoby a 
internacionalismů 

 identifikuje strukturu textu a rozliší hlavní 
a doplňující informace 

 vyhledá a shromáždí informace z různých 
textů a pracuje s nimi 

 reaguje spontánně a gramaticky správně i 
v méně běžných situacích užitím vhodných 
výrazů 

Produktivní řečové dovednosti – ústní a písemný 
projev 

Žák: 

– popíše obrázek a porovná ho s druhým 

– popíše vztahy mezi lidmi a své pocity v 
různých situacích 

– s porozuměním přijímá a srozumitelně a 
gramaticky správně předá informace    

– přednese souvislý projev  

– napíše neformální/formální dopis/email 

– srozumitelně, spontánně a plynule 
formuluje svůj názor a zdůvodní jej 

– navrhne možné řešení, přijme nebo 
odmítne návrh 

– napíše popis osoby / místa a 
charakteristiku osoby 

– sestaví souvislý text a vyjádří své 
stanovisko 

– napíše článek 

– formuluje svůj názor na problém, používá 
bohatou slovní zásobu k rozvíjení 
argumentace 

– formuluje svůj názor srozumitelně, gramaticky 
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správně, spontánně a plynule 

Žák: 

– napodobuje intonaci rodilých mluvčí 

– aktivně používá širokou slovní zásobu 

– aktivně používá všechny probrané časy   

2. Jazykové prostředky: 

Výslovnost 
Slovní zásoba k tématům: 
Rodina, osobnost člověka, bydlení, škola, 
práce, nakupování a služby, zdraví, cestování 
Gramatika: 

– přítomné časy: prostý a průběhový; 
vyjadřování budoucnosti, členy, 
tázací dovětky, spojovací výrazy, 
přídavná jména na -ing a -ed, 
stupňování přídavných jmen, 
předpřítomné časy: prostý a 
průběhový, zájmena a jejich užití, 
minulé časy: prostý a průběhový, 
předminulý čas, used to, 
počitatelnost podstatných jmen, 
vyjadřování množství, trpný rod, 
have something done, nepřímá řeč, 
podmínkové věty 

35 

Žák:    

 reaguje spontánně a plynule na otázky na 
běžná témata 

 reaguje spontánně a gramaticky správně 
užitím vhodných výrazů a frazeologických 
obratů 

 reaguje spontánně i v méně běžných 
situacích 

 zahájí, vede a zakončí dialog na dané téma 
a zapojí se do živé diskuse 

 adekvátně okomentuje a prodiskutuje 
odlišné názory 

 vyjádří a obhájí své myšlenky, názory a 
stanoviska vhodnou písemnou i ústní 
formou 

 navrhne a odmítne návrh, shrne výsledek 
diskuse 

 prodiskutuje odlišné názory 

 vede a zakončí dialog a zapojí se do živé 
diskuse 

 vyjádří a obhájí své myšlenky, názory a 
stanoviska vhodnou formou 

3. Komunikační situace a jazykové 
funkce: 

 popis a porovnání obrázků 

 neformální rozhovor / diskuse 

 řešení problému 

 vyjádření názoru, souhlasu a nesouhlasu 

 porovnávání, vyjádření preference, 
dosažení dohody 

 popis situace, posouzení výhod a 
nevýhod 

 obhajování a shrnutí názoru 

26 
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4. ročník, 4 hodiny týdně (112 hodin ročně) 

Receptivní řečové dovednosti – poslech a čtení 
s porozuměním 
Žák: 

 vyhledá a shromáždí informace z různých textů na 
konkrétní téma a pracuje se získanými 
informacemi 

 porozumí hlavním bodům a myšlenkám 
autentického čteného rozhovoru 

 odvodí význam neznámých slov na základě již 
osvojené slovní zásoby, kontextu, znalosti tvorby 
slov a internacionalismů 

 vyhledá a shromáždí informace z různých textů a 
pracuje se získanými informacemi 
 

Produktivní řečové dovednosti – ústní a písemný 
projev 
Žák: 

 předává obsahově složitější informace 

 používá bohatou všeobecnou slovní zásobu  

 volně a srozumitelně reprodukuje přečtený nebo 
vyslechnutý text  

 přednese souvislý projev na zadané téma 

 sestaví souvislý text na dané téma a vyjádří své 
stanovisko 

– logicky a jasně strukturuje formální písemný 
projev 

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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Žák: 

 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: 

Kultura a volný čas, sport, věda technologie, 
příroda a životní prostředí,reálie, vzdělání, 
kariéra, výtvarné styly 

Gramatika: 

 modální slovesa, vedlejší věty 
vztažné – určující a neurčující  

 vazby s přídavnými jmény a s 
příslovci 

 vazby sloves 

 procvičování vybraných 
gramatických jevů 

40 

Žák: 

– komunikuje plynule a foneticky správně 

– reaguje spontánně a gramaticky správně i ve 
složitějších situacích užitím vhodných výrazů 

3. Komunikační situace a jazykové 
funkce: 

– vyjádření názoru, vyjádření preference, 
posouzení výhod a nevýhod 

– popis situace, vyjádření domněnky, 
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– a frazeologických obratů 

– zahájí, vede a zakončí dialog a zapojí se do živé 
diskuse na dané téma 

– vyjádří a obhájí své myšlenky, názory a 
stanoviska vhodnou formou 

– adekvátně a gramaticky správně okomentuje a 
prodiskutuje odlišné názory různých textů 

– komunikuje plynule a foneticky správně, 
reaguje spontánně v méně běžných situacích 

– zahájí, vede a zakončí dialog a zapojí se do živé 
diskuse na dané téma 

– vyjádří a obhájí své myšlenky, názory a stanoviska 
vhodnou formou 

spekulace 

– vyjádření názoru/návrhu, jeho odmítnutí 
a přijetí 

– shrnutí konverzace  

– bezprostřední reakce na otázku, popis a 
porovnání obrázků 
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1. Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl: 

Obecným cílem předmětu je připravit žáky školy na aktivní společenský život v demokratické 
společnosti.  

Předmět rozvíjí a rozšiřuje poznatky zejména v oblastech psychologie, sociologie, politologie, 

práva, filozofie a etiky. Zaměřuje se na reflexi společenské skutečnosti a utváření vlastní 

identity, s přihlédnutím k osobnostní vyspělosti žáků. Žáci jsou směřováni k tomu, aby 
dokázali získané poznatky a dovednosti z těchto oblastí využít v praktickém životě, jednat 
odpovědně a aktivně v zájmu vlastním, ale i v zájmu celé společnosti. 

Obsah učiva i interakce s učitelem a spolužáky vede ke kritickému myšlení a k seznámení 
s odlišnými názory tak, aby se žáci mohli co nejlépe orientovat v současném světě. Učí se 
kriticky hodnotit získané  informace a věcně, pojmově a formálně správně formulovat své 
názory na sociální, politické a etické otázky a náležitě je podložit  argumenty v debatě 
s partnery. Zároveň předmět využívá historického vědomí, které si žáci osvojili  v dějinách 
kulturní výchovy a nadále získané vědomosti prohlubuje.  

Tím, jak žáci postupně poznávají sami sebe, svoji osobnost a vlastní psychiku, rozvíjí se jejich 
empatie i přirozená úcta k osobnosti druhých a vytváří si vlastní hierarchii hodnot.  

V neposlední řadě by měli žáci porozumět důležitým pojmům, se kterými se běžně setkávají 
v médiích. 

 

Charakteristika učiva: 

Žáci během studia získávají základní vědomosti v oblasti psychologie a sociologie (druhý 
ročník) politologie a práva (třetí ročník) a filozofie (čtvrtý ročník). Žáci si osvojují základní 
terminologii vědních oborů a na konkrétních příkladech si ověřují získané vědomosti z těchto 
společenských věd. 

V rámci psychologie jsou žáci vedeni k pochopení sebe sama jako jedinečné osobnosti 
a uvědomění si všech aspektů osobnosti i zvláštností jednotlivých vývojových etap. 

Poznávají různé způsoby učení, zdravý životní styl, zabývají se prevencí stresu i nemoci. 

Cílem studia sociologie je poznání různých sociálních skupin, vztahů v nich, učí se 
respektovat kulturní odlišnost a uvědomují si nebezpečí xenofobie, stereotypu a předsudků. 
Obsažena je rovněž problematika sociálně patologických jevů a problémů spjatých 

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

Učební osnova předmětu:  

OBČANSKÝ ZÁKLAD 
Obor vzdělání: 82–41–M/05 

Grafický design 
Název ŠVP:  Game art 

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

Platnost: od 1. 9. 2021 



35 

s procesem globalizace včetně tématu masové komunikace. Pozornost je věnována též 
religionistice. 

V rámci politologie se žáci seznamují s tématikou státu, získávají informace o fungování 
demokratického politického systému České republiky a o možnostech participace občanů, 
učí se komunikaci s úřady. Chápou roli mezinárodních organizací a znají roli České republiky 
v mezinárodních organizacích. Věnují se problematice ideologií a problematice lidských práv. 

Okruh věnovaný problematice práva poskytuje žákům základní orientaci v právním systému 
České republiky s důrazem na praktickou stránku. 

V rámci filosofie žáci poznávají základní filozofické a etické problémy a různé způsoby jejich 
řešení v rámci různých filozofických škol od antiky až po současnost. 

Vedle vědomostí získaných v předmětu Dějiny výtvarné kultury, využívá výuka i výsledků 
vzdělávání v ekologii (ekologické problémy), matematika (jednoduché výpočty, práce s grafy 
a tabulkami, v informačních technologiích (práce s internetem a power pointem) a cizích 
jazyků (mezinárodně používané výrazy a vědomosti osvojené během konverzačních hodin). 

 

Pojetí výuky: 

Vyučující využívá různé vyučovací strategie - frontální výuku, práci ve dvojicích, ve skupinách, 
samostatnou práci, práci s textem, diskuzi, kooperativní výuku, techniku „učíme se 
navzájem„ a projektové vyučování. Žáci jsou zejména vedeni k tomu, aby poznatky získané 
v předmětu občanský základ byli schopni aplikovat v ostatních předmětech a především ve 
svém vlastním životě - i po absolvování školy. Své poznatky a názory žáci prezentují formou 
rozhovoru a referátů. Učí se věcné argumentaci, obhajují své mínění, ale také srozumitelně 
formulují dotazy a připomínky.  Součástí výuky je práce s médii jako zdroji informací. Výuka 
je doplňována dokumentárními filmy, besedami a přednáškami. 

Do výuky jsou organicky začleňována průřezová témata : Občan v demokratické společnosti, 
Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce a Informační a komunikační technologie . 

 

Hodnocení výsledků: 

Učitel při hodnocení žáků postupuje dle platného školního klasifikačního řádu. Hodnocení 
zahrnuje individuální přístup, využívá klasifikační stupnici, slovní hodnocení i sebehodnocení. 
Vyučující žáky klasifikuje průběžně během celého školního roku. 

 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat: 

Předmět žáky seznamuje s efektivními metodami učení, zpracováním informací a různými 
formami práce. Žáci jsou vedeni k promyšlené organizaci času při jednotlivých činnostech 
v celé hodině, v průběhu dne i v průběhu života. Ustálenou strukturou hodin a důrazem na 
systematické opakování poznatků učíme žáky pravidelnosti. (Kompetence k řešení problémů) 

Žákům jsou nabízeny různé strategie k řešení úkolů podobného typu a jsou povzbuzováni ke 
kreativnímu přístupu k řešení problémů. 

Žáci jsou seznámeni s různými formami komunikace, včetně uvědomění se jejích kladů, 
záporů a vhodnosti použití v různých situacích. Komunikaci se učí během skupinové práce při 
plnění zadání různých úkolů a během diskuze, kdy jsou po žácích vyžadovány přesné 
a srozumitelné formulace vlastních názorů. Během brainstormingu se žáci učí zásadě, že 
žádný nápad není méněcenný a může být užitečný. Žák se učí poznávat vlastní slabé i silné 
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stránky, chápe důležitost sebevzdělávání, přebírá zodpovědnost za vlastní chování a učí se 
kooperaci. Žák chápe svá práva a povinnosti a učí se aktivnímu zapojení se do občanské 
společnost. 

 

Hodinové dotace jednotlivých tematických celků mají pouze orientační charakter. 

 

2. Rozpis učiva  

2. ročník, 1 hodina týdně (32 hodin ročně) 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
Hodinová 

dotace 

Žák/Žákyně: 

– zná společná pravidla 
– uplatňuje společensky vhodné způsoby 

komunikace v sociální skupině 
– zná metody hodnocení a sebehodnocení 
– stručně popíše historický vývoj psychologie jako 

vědy 
– uvědomuje si, jak se mění pohled na člověka v 

dějinách 
– klasifikuje obsah společenských věd 
– vysvětlí význam psychologie 
– charakterizuje metody psychologie 
– objasní pojmy prožívání, chování, jednání, 

vědomí a nevědomí 
– seznámí se a pochopí   biologickou podmíněnost 

prožívání a chování 
– umí vysvětlit funkce nervové soustavy 

 vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a poznává 
skutečnost, sebe i druhé lidi, co může jeho 
vnímání a poznávání ovlivňovat 

 zná problematiku smyslových klamů  
 

– vysvětlí mechanismus vzniku představy 
– popíše rozdíly mezi jednotlivými představami 
 
– uvědomí si spojitost mezi řečí a myšlením 
– dokáže rozlišit jednotlivé myšlenkové operace v 

procesu myšlení  

 uvědomí si spojitost mezi řečí 
– rozdělí paměť z různých hledisek 
– popíše význam opakování v procesu učení s 
 
 

1. Psychologie 

Úvod do předmětu 

2.Historický vývoj a současná 
psychologie: 

psychologické směry a osobnosti 

3. Úvod do psychologie: 

disciplíny psychologie metody výzkumu 

tělo a duše chování a prožívání vědomí  

a nevědomí 

 

 

 

 

 

4. Fyziologické mechanismy činností: 

žlázy s vnitřní sekrecí, nervový systém,  

receptory a efektory CNS reflexy 

5. Čití a vnímání:  

čití, počitek 

vnímání, vjem smyslové orgány 
adaptace, kompenzace, výběrovost 
vnímání, smyslové klamy 

6. Představy  

paměťové, fantazijní představy asociace 
halucinace a iluze 

32 
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– uvědomí si úlohu pozornosti  
– seznámí se s mechanismem fungování 

pozornosti 
 
 

– pochopí význam překonávání překážek  
– uvědomuje si vliv potřeb na jednání člověka 
– popíše, co je součástí zaměřenosti jednotlivce 
– porovná vlastní potřeby z hlediska jejich 

důležitosti 
– chápe vliv potřeb na lidské chování 
– objasní, proč se lidé odlišují v projevech chování 
– seznámí se s příčinou rozdílů v živosti prožívání 
       a chování 
– diagnostikuje vlastní teperamentový typ 
– posoudí vlastní schopnosti 
– získané poznatky může využít v dalším 

profesním rozvoji 
 
– uvědomí si složitost přesného vymezení            

pojmu inteligence 
– chápe rozdíl mezi jednotlivými druhy inteligence 
– uvědomuje si možná nebezpečí inteligenčních 

testů a faktory ovlivňující testy IQ 
– vysvětlí vztah mezi charakterem a 

temperamentem 
 
 
 

– ovládá „umění učit se“, porovná různé metody 
učení a jejich účinnost 

– rozpozná různé druhy únavy a umí účinně 
relaxovat 

– uplatňuje zásady duševní hygieny, orientuje se 
ve své osobnosti, potřebách a emocích 

– objasní jednotu tělesného i psychického zdraví 
– popíše vhodné způsoby, jak se vyrovnávat s 

frustrací a stresem 
– aplikuje získané poznatky při sebepoznávání  

a poznávání druhých lidí 
– objasní proces permanentního 
– osobnostního rozvoje, autoedukace, 

sebereflexe. 
– využívá poznatků psychologie v každodenním 

životě 
– usiluje o pozitivní změny ve svém životě 

7. Myšlení 

myšlenkové operace a řeč 

 

8. Paměť 

krátkodobá, dlouhodobá 

druhy paměti podle analyzátorů 
(zraková,   

sluchová, čichová, pohybová) záměrná, 
bezděčná mechanická, logická paměťový 
proces 

9. Pozornost 

výběrovost pozornosti bezděčná, 
záměrná orintačně pátrací stálost a 
přenášení pozornosti koncentrace 
roztržitost 

10. Vůle, zaměřenost 

volní proces volní vlastnosti osobnosti 

potřeb 

 

 

 

 

11. Emoce a temperament 

city, emoce, afekt, nálada vznik citů 

temperament a schopnosti typy  

síla, vyrovnanost, život, stabilita, labilita 

schopnosti a vlohy nadání, talent, 
genialita vědomosti, dovednosti 

tvořivost 

12. Inteligence  

typy inteligence inteligenční testy 

 

 

 

13. Charakter 



38 

 
– charakterizuje jednotlivé fáze lidské ontogeneze 
– vymezí, co každá etapa přináší do lidského 

života a před jaké úkoly člověka staví 
 
 
 

 
– chápe strukturu společnosti 
– vysvětlí proces socializace, její význam pro 

člověka a roli rodiny, prostředí a institucí v 
tomto procesu 

– charakterizuje a uvede příklady různých typů 
sociálních skupin 

– uvede různé sociální role sebe a svých blízkých a 
příklad konfliktu rolí 

– uvede příklady sociálních konfliktů a navrhne 
různé způsoby jejich řešení 

– uvede zásady efektivní komunikace 
– na konkrétních příkladech doloží případy omylů 

při poznávání druhých  
– umí na konkrétním příkladě vysvětlit pojem    

asertivní komunikace, doložit manipulační 
záměr a navrhnout, jak mu čelit 
 

– uvede příklad prvků materiální a duchovní   
složky kultury 

– chápe význam kultury pro utváření osobnosti 
člověka  

– uvědomuje si rozdíly mezi jednotlivými 
kulturami 

– dokáže na konkrétním příkladu doložit projev 
etnocentrismu 

 
 
 

Charakteristika vytrvalost, odolnost 

sebekontrola, sebehodnocení 

svědomí morálka, mravní normy 

  

14. Učení a únava 

  

 

 

15. Psychohygiena a náročné životní 
situace 

  

 

 

16. Osobnost a cíle 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Vývoj osobnosti  

faktory ovlivňující vývoj osobnosti 
prenatální období novorozenec  kojenec 
batole  předškolní věk mladší škoní věk 
prepubera puberta adolescence 
dospělost stáří 

 

Sociologie 

 1.  Sociologie 

      úvod do sociologie 

      socializace 

      sociální skupiny 

      sociální role, sociální status 
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      diskriminace, stereotypy, předsudky 

      komunikace 

2. Kultura 

   pojem kultura a subkultura 

   materiální a duchovní kultura 

   multikulturalismus,  

3. ročník, 2 hodina týdně (64 hodin ročně) 

Žák/Žákyně: 

– charakterizuje předmět politologie 

– zná význačné představitele politologie, umí 
stručně charakterizovat jejich koncepce 

– vysvětlí rozdíl mezi národností a státním 
občanstvím 

– vymezí pojem státu 

– na příkladech vysvětlí fungování různých 
typů státu 

– klasifikuje lidská práva 

– zařadí konkrétní příklady lidských práv do 
příslušného okruhu 

– umí vysvětlit vývoj a  potřebnost definování 
lidských práv 

– na příkladech vysvětlí porušování lidských 
práv  

– ví, na které organizace se obrátit v případě 
podezření na porušování lidských práv 

– zná české i mezinárodní organizace 
zabývající se ochranou lidských práv 

 

– vysvětlí význam Ústavy pro fungování státu 

– charakterizuje obsah Ústavy ČR 

– zařadí konkrétní příklady lidských práv do 
příslušného okruhu Listiny 

 

– charakterizuje činnost Parlamentu ČR 

– vysvětlí pojem zákonodárné iniciativy 

Politologie 

1. Úvod do předmětu politologie 

  

 

2. Stát  

funkce státu 

státní občanství a národnost 

  

 

3. Lidská práva 

vývoj lidských práv 

klasifikace lidských práv 

organizace na ochranu lidských práv 

  

  

  

   

 

4. Právní základy státu 

Ústavy 

Ústava ČR 

Listina základních práv a svobod 

 

5.Moc zákonodárná 

  

   

64 
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– vyloží schéma legislativního procesu 

 

– objasní činnost vlády a chápe roli prezidenta 
ČR 

 

– vysvětlí fungování soudního systému ČR 

– ví, na který soud se obrátit s konkrétním 
případem 

 

– charakterizuje činnost samosprávy a státní 
správy 

– zná svá občanská práva a povinnosti 

– umí jednat s úřady 

 

– vysvětlí význam voleb pro demokratickou 
společnost 

– charakterizuje priority levicových a 
pravicových stran, uvede konkrétní příklady 
těchto stran v ČR 

– vysvětlí klady a zápory poměrného a 
většinového systému 

  

– vysvětlí význam mezinárodní spolupráce 

– popíše roli ČR v mezinárodních organizacích 

– stručně vysvětlí historii vzniku EU, NATO a 
OSN 

– popíše strukturu těchto třech organizací¨ 

– na konkrétních případech vysvětlí funkci 
těchto organizací 

 

– na konkrétních případech charakterizuje 
znaky jednotlivých ideologií 

– stručně vysvětlí okolnosti vzniku a vývoj 
jednotlivých ideologií 

 

 

 

 

6.Moc výkonná 

  

 

7.Moc soudní 

  

 

 

8.Samospráva 

  

  

  

 

9.Volby 

 

 
 
 
 
 
Mezinárodní vztahy 
1. Význam mezinárodních organizací 
2. ČR a mezinárodní organizace (EU, OSN, 
     NATO a další mezinárodní organizace) 
  
  
 
 
 
Ideologie 
1.pojem ideologie 
2.charakteristika jednotlivých ideologií 

demokracie (liberalismus, 
konzervatismus) 

 feminismus 
 anarchismus 
 environmentalismus 
 nacismus 
 fašismus 
 komunismus 
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– Uvědomuje si nebezpečnost extrémních 
postojů 

– orientuje se v situaci ohledně 
extrémistických hnutí v ČR 

– zná příklady extrémismu v zemích EU 

 

– stručně charakterizuje vývoj státu za Sámovy 
říše, Velké Moravy, Přemyslovců,  

– doby reformace a husitských válek i v době 
vlády Habsburků 

– umí popsat historické souvislosti vzniku ČR 

– zná příčiny nástupu nacismu v Německu  

– charakterizuje situaci ČSR po světové 
ekonomické krizi 

– analyzuje situaci po Mnichovské dohodě a 
umí popsat příčiny, které vedly k podepsání 
této dohody 

– charakterizuje druhou republiku 

– popíše situaci po okupaci ČR 

– zná situaci ČR během druhé světové války  

– popíše příčiny a důsledky odsunu 
německého a maďarského obyvatelstva z 
pohraničí 

– anylyzuje příčiny nástupu komunismu 

– charakterizuje dobu od roku 1948 až 1989 s 
důrazem na anylýzu politických procesů, 
roku 1968 a normalizace 

– vysvětlí příčiny rozpadu komunistického 
bloku 

– orientuje se v nejdůležitějších událostech po 
roce 1989 

– objasní funkci víry a náboženství v životě 
člověka, 

– uvede na konkrétním příkladu projev 
náboženského fundamentalismus 

– vysvětlí nejdůležitější právní pojmy 

– rozliší občanské a trestní soudní řízení 

– umí prakticky použít poznatky z oblasti 

3.extrémistická hnutí v ČR 
  
  
 
 
 
 
 
Vývoj české státnosti 
1. Sámova říše 
2. Velká Morava 
3. Přemyslovci 
4. Husitství 
5. Habsburkové 
6. Vznik ČSR 
 
7. ČR za druhé světové války 
 
8. Odsun sudetských Němců 
 
9. Nástup komunismus 
10. Komunismus 
11. ČR po roce 1989  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Religionistika 
Hlavní světová náboženství, náboženská 
hnutí,  sekty, náboženský 
fundamentalismus 
Občan a právo 
1. základní právní pojmy 
2. občanské a trestní soudní řízení 
3. základy občanského a rodinného práva 
4. přestupky a trestné činy 
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občanského, rodinného a trestního práva 

– na příkladech odliší trestný čin  a přestupek  

– orientuje se v problematice autorského 
práva 

– charakterizuje druhy trestů v ČR 

 

5. autorské právo 
6. tresty v ČR 

4. ročník, 1 hodina týdně (28 hodin ročně) 

Žák/Žákyně: 

– zná problematiku patologických jevů a navrhne 
možnosti jejich  

– prevence a řešení 
– ví, na která poradenská centra se může obrátit 
– charakterizuje proces globalizace  
– umí zvážit klady a zápory globalizace 
– umí vysvětlit příčiny globálních problémů i 

nastínit možnosti jejich řešení 
– umí zacházet s informacemi získanými z 

prostředků masové komunikace 
–  
– popíše rozčlenění soudobého světa, 
– vysvětlí konflikty v soudobém světě,   
– debatuje o možném budoucím vývoji 
 
 
 

 
– 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 

 

Problémy soudobé společnosti 

 

  1. sociálně patologické jevy 

  2. globalizace, globální problémy 

  3.  masová komunikace 

 

Rozvojová politika, trvale udržitelný 
rozvoj 

Konflikty v soudobém světě, možný 
budoucí vývoj 

 

 

 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 

 

 28 
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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 

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

Učební osnova předmětu:  

FYZIKA 
Obor vzdělání: 82–41–M/05 

Grafický design 
Název ŠVP:  Game art 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma 
Celkový počet hodin týdně za celou dobu 
vzdělávání:2 

Platnost: od 1. 9. 2021 
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– 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 

– 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. 
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Hodinové dotace jednotlivých tematických celků mají pouze orientační charakter. 

 

2. Rozpis učiva  

1. ročník, 2 hodiny týdně (64 hodin za rok) 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
Hodinová 

dotace 

Žák/Žákyně: 

– 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. 

1. Mechanika 

– 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 

 
24 

 

– 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; 

4. Vlnění a optika 

– mechanické kmitání a vlnění 
– zvukové vlnění 

8 
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– 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. 

– světlo a jeho šíření 
– zrcadla a čočky, oko 
– druhy elektromagnetického záření, 

rentgenové záření 

 

– 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 
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související s žákovskými laboratorními pracemi, s výpočtovými cvičeními, s využíváním 
odborné literatury a řešením úloh na počítači.  

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, 2 hodiny týdně (64 hodin ročně) 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
Hodinová 

dotace 

Žák/Žákyně: 

– 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; 

1. Obecná chemie 

– 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 

20 

 

– vysvětlí vlastnosti anorganických látek; 
– tvoří chemické vzorce a názvy vybraných 

anorganických sloučenin; 
– charakterizuje vybrané prvky a anorganické 

2. Anorganická chemie 

– anorganické látky, oxidy, kyseliny, 
hydroxidy, soli 

– názvosloví anorganických sloučenin 
– vybrané prvky a anorganické 

15 
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sloučeniny a zhodnotí jejich využití v odborné 
praxi a v běžném životě, posoudí je z hlediska 
vlivu na zdraví a životní prostředí; 

sloučeniny v běžném životě a 
v odborné praxi 

– 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 s 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. 
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Ekologie má vztah k řadě přírodovědných i humanitních předmětů (fyzika, chemie, 
matematika, občanská výchova). 

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 
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Hodinové dotace jednotlivých tematických celků mají pouze orientační charakter. 

 

2. Rozpis učiva  

1. ročník, 1 hodina týdně (32 hodin ročně) 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
Hodinová 

dotace 

Žák/Žákyně: 

– 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; 

– 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; 

1. Základy biologie  

– vznik a vývoj života na Zemi 
– vlastnosti živých soustav 
– typy buněk 
– rozmanitost organismů a jejich 

charakteristika 
– dědičnost a proměnlivost 
– biologie člověka 
– zdraví a nemoc 

9 

 

– 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; 

3. Člověk a životní prostředí 

– vzájemné vztahy mezi člověkem 
a životním prostředím 

– dopady činností člověka na životní 
prostředí 

8 
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– 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; 

– 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. 

– 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 
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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. 
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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. 
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.  
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Hodinové dotace jednotlivých tematických celků mají pouze orientační charakter.  

 

2. Rozpis učiva  

1. ročník, 2 hodiny týdně (64 hodin ročně) 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
Hodinová 

dotace 

Žák/Žákyně: 

– 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; 

1. Operace s čísly a výrazy 

– číselné obory 
– absolutní hodnota reálného čísla 
– intervaly jako číselné množiny 
– mocniny a odmocniny 
– mnohočleny 
– základy finanční matematiky 

32 

 
– řeší lineární a kvadratické rovnice a jejich 

soustavy, lineární a kvadratické nerovnice; 
– třídí úpravy rovnic na ekvivalentní a 

neekvivalentní; 

2. Řešení algebraických rovnic, nerovnic 
a jejich soustav 

– lineární rovnice a nerovnice 
– kvadratická rovnice a nerovnice 
– soustavy rovnic a nerovnic 
 

32 

2. ročník, 2 hodiny týdně (64 hodin ročně) 

Žák/Žákyně: 

– 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; 

3. Funkce a její průběh 

– základní pojmy 
– lineární funkce 
– kvadratická funkce 
– racionální funkce 
– exponenciální a logaritmické funkce, 
– logaritmus 

 

32 
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– 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; 

4. Planimetrie 

– základní planimetrické pojmy 
– trigonometrie pravoúhlého 

trojúhelníku 
– rovinné obrazce 

10 

– 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; 

5. Stereometrie 

– základní polohové a metrické 
vlastnosti v prostoru 

– tělesa 
 

14 

– čte, vyhodnotí a sestaví tabulky, diagramy a 
grafy se statistickými údaji. 

 

6. Práce s daty 

– statistický soubor, absolutní a relativní 
četnost, variační rozpětí 

 

8 
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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 

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

Učební osnova předmětu:  

TĚLESNÁ VÝCHOVA 
Obor vzdělání: 82–41–M/05 

Grafický design 
Název ŠVP:  Game art 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma 
Celkový počet hodin týdně za celou dobu 
vzdělávání:8 

Platnost: od 1. 9. 2021 
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– postoje žáků k plnění úkolů školní i mimoškolní TV 
– Žák se hodnotí komplexně podle klasifikačního řádu. 

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, 2 hodiny týdně (64 hodin ročně) 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
Hodinová 

dotace 

Žák/Žákyně: 

– 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 

1. 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 

 

 

průběžně 
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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 

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; 

– 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, 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; 

2. 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 

 

průběžně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

průběžně 
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– 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; 

– 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. 

Gymnastika a tance 

– 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 

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  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

12 

2. ročník, 2 hodiny týdně (64 hodin ročně) 

 

– 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 

3. 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 

– Sportovní 
– akrobacie – přemet stranou 
– přeskok – skrčka 
– hrazda – výmyk, sešin 
– šplh – tyč, lano 
– kladina – sestava 
– kruhy – sestava 
– b) Rytmická – cvičení bez 

náčiní, 

 

průběžně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

průběžně 
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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. 

– 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 
– 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 
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3. ročník, 2 hodiny týdně (64 hodin ročně) 

 

– 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 

4. Tělesná výchova 

Teoretické poznatky 

– zásady sestavování a vedení 
komplexů všestranně rozvíjejících 
cvičení 

– rozvoj základních pohybových 

 

 

průběžně 



64 

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; 

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 

–  
– 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; 

– pozná chybně a správně prováděné činnosti, 
umí analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové 
činnosti nebo výkonu; 

– ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové 
nerovnováhy; 

5. Tělesná cvičení 

– pořadová, všestranně rozvíjející, 
kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá cvičení 

Gymnastika a tance 

– Sportovní 
– akrobacie – jednoduchá sestava 
– přeskok – skrčka, roznožka, odbočka 
– hrazda – sestava  
– 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 

 

průběžně 
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– 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. 

– 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, 2 hodiny týdně (56 hodin ročně) 

 

– 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 

6. 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 

 

průběžně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

průběžně 

 

 

14 
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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; 

– 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. 

– 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 
– 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 
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1. Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Předmět informační a komunikační technologie připravuje žáky k tomu, aby byli schopni 
pracovat s prostředky IT a efektivně je využívali v jiných předmětech, v dalším vzdělávání 
a výkonu povolání 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, efektivně 
a bezpečně využívat služeb Internetu, ale i pracovat s dalšími informačními a komunikačními 
prostředky. 

Charakteristika učiva 

Učivo předmětu je zařazeno do prvního ročníku s dotací 2 hodiny. Výuka má v úvodu 
teoretický charakter, po zvládnutí teoretických základů přechází v praktickou výuku na 
počítači. Vyučovací předmět je v úzkém vztahu s předměty, které využívají počítače, 
především s počítačovou grafikou.  

Obsah předmětu poskytuje žákům teoretické i praktické znalosti z oblasti výpočetní techniky. 
Žáci si osvojí základní znalosti z teorie informací, hardwaru počítače, operačních systémů, 
uživatelských programů a sítí. 

Směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Výuka směřuje k tomu, aby žáci: 

– získali návyk používat správnou odbornou terminologii 
– znali cenu informací a rizika zneužití informací 
– dodržovali zásady bezpečnosti při práci s elektrickým zařízením 
– uvědomovali si zdravotní rizika při práci s počítačem 
– vážili si kvalitní práce jiných lidí, ctili autorský zákon a věci z něj vyplývající 

Strategie výuky, pojetí výuky 

– učivo bude žákům předáváno v na sebe navazujících celcích 
– výuka kombinuje teoretický výklad, prezentační formu práce s využitím dataprojektoru, 

praktické ukázky, řešené příklady, samostatnou práci na zadaných úkolech včetně 
následné zpětné vazby učitele a výuku formou referátů prezentovaných samotnými žáky 

– vyučování probíhá v počítačových učebnách vybavených počítači, dataprojektorem 
a tiskárnou 

– třída bude dělena na skupiny tak, aby každý žák měl k dispozici jednu počítačovou stanici 

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

Učební osnova předmětu:  

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 
Obor vzdělání: 82–41–M/05 

Grafický design 
Název ŠVP:  Game art 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma 
Celkový počet hodin týdně za celou dobu 
vzdělávání: 2 

Platnost: od 1. 9. 2021 
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– při výkladu budou použity vhodné prezentační pomůcky (dataprojektor, konkrétní ukázky 
počítačové techniky – například v kapitole týkající se hardware, nástěnné obrazy apod.) 

– žáci si poznatky z teoretického výkladu a poznámky k řešeným příkladům zapisují do 
svých sešitů, k většině probíraných témat mají dále k dispozici materiály v tištěné nebo 
elektronické podobě 

Hodnocení výsledků žáků  

– teoretické poznatky budou testovány písemnou formou 
– převládající část hodnocených úkolů bude sestávat z praktických zadání řešených přímo 

na počítači, která budou hodnotit zvládnutí probíraného učiva a zároveň reflektovat 
potřeby využívání informačních technologií v praktickém životě 

– většina probíraných témat bude završena samostatný úkolem, který je koncipován tak, 
aby žák využil získané znalosti a uplatnil i vlastní kreativitu 

– 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 

Předmět informační a komunikační technologie 

– rozvíjí dovednosti v hledání informací z různých oblastí pomocí Internetu, včetně 
posuzování jejich kvality a relevance 

– má nadpředmětový charakter; díky velkému rozšíření informačních a komunikačních 
technologií do různých sfér lidské činnosti prolíná velkým počtem vyučovacích předmětů 

– rozvíjí prostorovou představivost, kterou žáci uplatní např. v technickém kreslení, 
matematice, ale i v odborných předmětech  

– rozvíjí komunikační dovednosti při práci na Internetu (www, e-mail, chat apod.) 
– kultivuje písemný projev žáků, který je mimo jiné důležitý v českém jazyce, včetně 

dodržování typografických zásad 
– nabízí možnosti získávání informací o pracovních místech prostřednictvím Internetu 

(použitelné v ekonomicky zaměřených předmětech) 
– seznamuje žáky se základními grafickými principy, čehož žáci využijí v předmětu 

počítačová grafika 
– prohlubuje komunikativní dovednosti a kompetence ke spolupráci 
– svými přesahy „přes hranice států“ posiluje předmět globální povědomí žáků a 

podněcuje k přemýšlení o aktuálních globálních problémech 
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Hodinové dotace jednotlivých tematických celků mají pouze orientační charakter. 

 

2. Rozpis učiva  

1. ročník, 2 hodiny týdně (64 hodin za rok) 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
Hodinová 

dotace 

Žák/Žákyně: 

– 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 

 
– rozlišuje počítače dle účelu použití a rozměrů 

(PC, server, sálový počítač, superpočítač, 
notebook, PDA, Tablet PC, SmartPhone); 

3. Hardware 

– druhy počítačů dle jejich použití a 
rozměrů 

6 
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– 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; 

– komponenty osobního počítače 
– periferní zařízení 
– druhy tiskáren 
– skener, skenování 
– externí paměťová média 
– běžně používané porty a kabely 
– kompatibilita hardwarových zařízení 

 

 
– 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; 
– umí spustit a používat základní aplikace 

dodávané s operačním systémem; 
– zvládá jednoduchou instalaci software, rozumí 

důležitosti aktualizací, zejména z hlediska 

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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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; 

– chápevýznamdoménových 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; 

– chápe rozdíl v komunikaci pomocí e-mailového 
klienta a s využitím freemailových serverů; 

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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– 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; 

9. Tabulkový procesor 

– principy a oblasti použití tabulkových 
procesorů 

– operace s buňkami, využití schránky 
– typy dat, formát buněk 

10 
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– vkládá do tabulek data různých typů a upravuje 
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; 
 

– tvorba vlastních vzorců 
– 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 

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 

4 
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a provádět v ní výpočty; 
– vytváří vstupní formulář a výstupní sestavu, tuto 

sestavu vytiskne; 
– vytváří dotazy různého typu; 
– exportuje a importuje data mezi základními a 

běžně používanými formáty; 
– propojuje datovou základnu s dalšími aplikacemi 

balíku kancelářského software. 

a použití 
– formuláře a sestavy, použití relací 
– vyhledávácí dotazy, filtrování dat 
– propojování databází s dalšími 

aplikacemi 
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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 

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

Učební osnova předmětu:  

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 
Obor vzdělání: 82–41–M/05 

Grafický design 
Název ŠVP: Game art 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma 
Celkový počet hodin týdně za celou dobu 
vzdělávání:3 

Platnost: od 1.9.2021 
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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 
– 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, 1 hodina týdně (32 hodin za rok) 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
Hodinová 

dotace 

Žák/Žákyně: 

– 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; 

1. Podstata fungování tržní ekonomiky 

– potřeby, statky, služby, spotřeba 
– životní úroveň 
– hospodářský proces 
– výroba, výrobní faktory 
– trh a tržní subjekty 
– nabídka, poptávka 
– tržní rovnováha, cena 

10 
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– 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; 
– popíše vývoj a stupně integrace Evropské 

unie; 
– vysvětlí kompetence orgánů EU; 
– chápe důležitost evropské integrace; 
– zhodnotí ekonomický dopad členství v EU. 

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 

4. ročník, 2 hodiny týdně (56 hodin za rok) 

 

– 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; 
 

3. 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; 

4. 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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– 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; 

 
– 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; 

5. 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. 

6. Daňová soustava 

– daně přímé a nepřímé 
– poplatník a plátce daně 
– peníze a platební styk 
– finanční trh 
– cenné papíry a obchodování s CP 

20 

  



79 

 

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 na návaznosti na poznání doby a významných osobností dějin 
výtvarného umění. Žáci mají získat základní přehled o historických, výtvarných a estetických 
tendencích historie i současnosti, osvojí si soubor poznatků z filozofie umění, teorie umění 
a inspirace tvorby v dobových souvislostech historických, náboženských a filozofických 
i zeměpisných. Jsou vedeni k možnosti nalézat inspirační zdroje, citový a estetický prožitek 
v umělecké tvorbě minulosti, pro formování vlastního názoru a vlastní 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 dění. 

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. 

 

V souvislosti s významnými aktuálními výstavami může učitel dle svého uvážení uspořádat 
tzv. vloženou hodinu, ve které upozorní studenty na konanou akci, seznámí studenty 
s historickými souvislostmi, případně s životopisem umělce a jeho významem. Vzhledem 
k časové prodlevě (exkurze v rámci DVK, exkurze studentů v rámci oddělení) je možné 
přesunout 10% výuky předmětu DVK z ročníku do ročníku tak, aby před maturitou byl řádně 

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

Učební osnova předmětu:  

DĚJINY VÝTVARNÉ KULTURY 
Obor vzdělání: 82–41–M/05 

Grafický design 
Název ŠVP: Game art 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma 
Celkový počet hodin týdně za celou dobu 
vzdělávání:11 

Platnost: od 1. 9. 2021 
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probrán celý rozsah učiva od pravěku po současnost; zachováno je i opakování k maturitě ve 
4. ročníku. 

 

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. 

 

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 

─ 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 

 

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 
– 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 
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Hodinové dotace jednotlivých tematických celků mají pouze orientační charakter. 

 

2. Rozpis výsledků vzdělávání a učiva  

1. ročník, 2 hodiny týdně (64 hodin ročně) 

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 

1. Obecný úvod do nového předmětu 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 
─ ovládá periodizaci pravěku  
─ porozumí vztahu vývoje životních podmínek 
společnosti, vývoji náboženských představ a 
umění  
─ rozezná charakteristické znaky megalitických 
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 

2. Výtvarné umění pravěku 

 
6 
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– 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 

 

 

 

6 

 
– 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 6 

– 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 
– 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 

5. Egejská oblast, Kréta 

 
6 
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– 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 

 
12 

– 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 

 
6 

– 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 

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 
 

8. Umění antického Říma 

 
16 
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2. ročník, 3 hodiny týdně (96 hodin ročně) 

 

– 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 

 

15 

 

– 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 21 

     

– orientuje se v časovém i lokálním vymezení 
románského umění 

– 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 

11. Výtvarné umění středověku 

Románské umění 

 

30 
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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 

 
30 
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3. ročník, 3 hodiny týdně (96 hodin ročně) 

 

– 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 
36 

 
– 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 

14. Barokní umění, Rokoko 36 
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– lokalizuje významná kulturní centra barokního 
umění 

– 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 

15. Umění 18. a 19. století 

Klasicismus 
8 
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malířství klasicismu 
– zná vývoj klasicismu na našem území, specifikuje 

jeho projevy 
– 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 

17. Realismus 8 
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realismu 
– odliší realismus a naturalismus 
– jmenuje a lokalizuje významné umělecké a 

muzejní sbírky disponující památkami 
francouzského realismu 

 

 

4. ročník, 3 hodiny týdně (84 hodin ročně)  

 

– 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 14 

– 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 14 
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– 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 
14 

 

 

– 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 
 

14 

       

– orientuje se v historických a kulturních 
souvislostech událostí první poloviny 20. století 

– lokalizuje významná kulturní centra 
– identifikuje a rozezná charakteristické znaky 

individualistické moderny, Bauhausu, 

23. Umění 20. století 

Umění první poloviny 20. století v Evropě 
a USA 

Architektura 20. století 

 

28 



91 

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 

Významné osobnosti českého 20. století 
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Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace 

Učební osnova předmětu:  

DĚJINY MODERNÍHO UMĚNÍ 

Obor vzdělání: 82–41–M/05 

Grafický design 
Název ŠVP: Game art 

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

vzdělávání: 2 

Platnost: od 1. 9. 2021 

 

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.  
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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.  

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/Žákyně:  

– 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  

3. ročník, 2 hodiny týdně (64 hodin ročně) 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
Hodinová 

dotace 

Žák/Žákyně: 

– 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, landartu, body 
artu v malířství a sochařství a umění nových 
médií; 

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 Artepovera, Fluxus, 

9 

 

9 

 

9 

 

9 
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– 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; 

– 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.  

umění instalace  

 

Body art, akce, performance a videoart, 
Land art, radikální realismus  

 

Postmoderní modus, Noví divocí, 
Transavantgarda, Návraty, remake, 
citace, apropriace…  

 

Strategie současnosti, umění na velkých 
světových přehlídkách, centra a regiony 

9 

 

9 

 

10 
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Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace 

Učební osnova předmětu:  

VÝTVARNÁ PŘÍPRAVA 

Obor vzdělání: 82–41–M/05 

Grafický design 
Název ŠVP: Game art 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma 
Celkový počet hodin týdně za celou dobu 
vzdělávání: 6 

Platnost: od 1. 9. 2021 

 

1. Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Výtvarná příprava vede žáky  k pokročilému osvojení řemeslných dovedností v oblasti kresby 
a malby a kultivuje estetické cítění žáků. Jako průpravný předmět má žáky informovat, 
orientovat a připravit na zvládnutí jednotlivých částí učiva odborných předmětů. 

Charakteristika učiva 

Učivo 1. ročníku uvádí žáky do umělecké praxe a učí je estetickým i obsahovým základům 
umělecké tvorby. Děje se tak pomocí základních prvků obrazové skladby jakými jsou bod 
a linie, perspektiva, světlo a stín, barva, materiál, prostor a čas nebo text. Seznamuje žáky 
s kompozicí výtvarného díla a jejími složkami – proporce, perspektiva, rytmus, harmonie, 
gradace, symetrie, asymetrie, tektonika nebo struktura.  

Učivo 2. ročníku - Barva : práce s barvou, ve druhém pololetí rozvíjí děj, abstrahování 
a stylizaci. Návštěvami výstav se poučují na konkrétních výtvarných dílech historického 
i současného umění. Za pomocí malířských technik rozvíjí fantazii a individualitu každého 
studenta.  

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

Výuka výtvarné přípravy směřuje k tomu, aby žáci 

– vnímali estetické, výtvarné i harmonické zákonitosti přírody a prostředí, 
– měli dostatečnou míru sebevědomí a byli schopni sebehodnocení, 
– důvěřovali svému úsudku a realizovali vlastní nápady, 
– vážili si vzdělání a kulturního dědictví. 

Strategie výuky 

Kromě klasické metody výkladu doplněné o diskuze, ukázky reprodukcí známých obrazů 
a materiálů používaných při výtvarné tvorbě, je využíváno metody individuálního 
a skupinového řešení zadávaných úkolů vyžadujících přípravu, samostudium nebo 
kompromisy běžné při práci v kolektivu. 

Hodnocení výsledků žáků 

Žáci jsou hodnoceni z výtvarných úkolů, sledují se dosažené teoretické znalosti, správné užití 
techniky a všechny ostatní výtvarné zákonitosti. Hodnotí se vztah žáka k danému předmětu. 
Žáci jsou hodnoceni jak ze schopnosti nacházet v uměleckých dílech estetické hodnoty, tak 
ze zájmu o umění. 
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Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat: 

Předmět výtvarná příprava se podílí na rozvoji kompetencí: 

– komunikativních (žák se vyjadřuje výstižně, formuluje své myšlenky, názory, diskutuje)   
– personálních (žák výtvarně myslí, využívá zkušeností a dále se vzdělává) 
– sociálních (pracuje ve skupině a odpovědně plní své úkoly) 
– pracovních (formuluje kladný vztah k profesi) 

Uplatnění průřezových témat: 

Člověk a životní prostředí (žáci jsou vedeni k tomu, aby esteticky a citově vnímali svoje okolí 
a přírodní prostředí, osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu 
k životnímu prostředí v osobním a profesním jednání), 
Člověk a svět práce (cílem je vybavit studenta znalostmi, dovednostmi a postoji potřebnými 
k prosazení se na trhu práce i v životě), 
Informační a komunikační technologie (žáci jsou vedeni k efektivnímu využívání informací 
potřebných pro svoji činnost, další vzdělávání a získávání hlubších dovedností při využívání 
počítačové grafiky ve výtvarné činnosti). 

 

Hodinové dotace jednotlivých tematických celků mají pouze orientační charakter. 

 

2. Rozpis učiva  

1. ročník, 3 hodiny týdně (96 hodin ročně) 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
Hodinová 

dotace 

Žák/Žákyně: 

– rozumí základním cílům a obsahu učiva; 
– chápe způsob použití výtvarných prostředků; 
– zná základní rozdíly mezi médii a výtvarnými 

obory; 
– orientuje se v základní terminologii oboru; 

1. Úvod do předmětu 

– obsah, cíle, prostředky 
– výrazové možnosti, vyjadřovací 

prostředky 
– základní terminologie 

3 

 
– je schopen na základě sestavených 
– předmětů pomocí linky zvládnout 
– kompozici na různých formátech 
– papíru; 
– na základě zadaných domácích cvičení 

prokáže vnímavost; 
 

2. Bod, linie, plocha 

– bod, linie, plocha 
– lineární výřezy z větších celků 
– kompoziční cvičení na formátech papíru 

A4 
– kresebná orientace v ploše 
– umístění do formátu 
– správné vzájemné proporce 

 

17 
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– porozumí principům perspektivy ve výtvarné 

praxi; 
– zpracovává kompozici dle vlastního návrhu; 

3. Perspektiva 
– studijní kresba trojrozměrných 

předmětů, velká formát papíru, práce 
u stojanu 

– nárožní perspektiva, nadhled, podhled, 
dominant, tvarová, barevná 

 

17 

– umí aplikovat poznatky z předešlých 
kompozičních zadání; 

– pochopí a umí používat celé škály kresebně 
šedých ploch k vyjádření řazení předmětů 
v prostoru; 

– v rámci domácích cvičení prohlubuje svoji 
vnímavost a citlivost; 

4. Plocha, prostor 

– kresba zátiší 

– výřezy z větších celků 
– vyjádření prostoru pomocí kresebné 

intenzity 
– studijní kresba dvou a více předmětů 
– prostorové rozmístění předmětů 

v daném prostředí 

15 

 
– je schopen na základě funkce světla pochopit 

objemovou modelaci jednotlivých těles; 
– je schopen jednotlivá tělesa kresebně 

znázornit v prostorových souvislostech na 
základě předešlých kresebných zkušeností; 

5. Objem 

– modelace trojrozměrných předmětů na 
základě světla a stínu 

– studijní kresba jednoduchého 
předmětu 

– studijní kresba zátiší sestaveného ze 
dvou či více předmětů, práce se 
světlem (objem), velký formát papíru,  

 

15 

 
– pochopí princip kresebné zkratky a umí podle 

odpozorované předlohy vyjádřit prostor; 
– chápe různost vnitřní kresebné struktury 

jednotlivých předmětů; 
– umí rozlišovat jejich rozdílnost; 
– je schopen tyto rozdíly kresebně vyjádřit; 

6. Struktura 
– studijní kresba přírodnin (pero a tuž) 
– kresebné kontrasty různých materiálů 
– kompozice z detailů či celků 

jednotlivých předmětů 

14 

 
– chápe principy komponování obrazu; 
– rozumí terminologii; 
– svoje znalosti prohlubuje domácím cvičením; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Principy komponování obrazu 
– kompoziční prostředky –symetrie, 

asymetrie, dominanta, rytmus, 
proporce, zlatý řez, řád x chaos 

 

15 
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2. ročník, 3 hodiny týdně (96 hodin ročně) 

– rozumí základní orientaci v barvě jako takové – 
primární, sekundární, teplé a studené; 

– ověření kombinace barev a vzájemné 
působení;  

 

8. Barva 
– barevné spektrum, míchání barev, 

jednoduchá cvičení s barvou 
– jednoduchá barevná zátiší (tempera) 

26 

 
– procvičuje variantní řešení barevnosti; 
– hledá způsob vyjádření lesku, hrubosti atp.  
– zdokonaluje techniku projevu; 

9. Práce s barvou 

– barevné studie 
– vyjádření plochy a prostoru v různých 

technikách 
– barva krycí, lazurní 
– vyjádření prostoru 
– prostor a barva 
– charakter, textura, vyjádření materiálu 

25 

 
– dokáže zachytit časový úsek; 
– pracuje s písmem; 
– prokáže manuální zručnost; 

10. Děj, významový posun 

– několika fázemi vyjádřit dějový posun, 
návod použití 

– komiks 
– lettering 
– storyboard 
– práce s časem 

25 

– žák se umí orientovat v kresebné zkratce 
v rámci zachování vizuální a obsahové 
čitelnosti výchozího podkladu. 

11. Abstrahování a stylizace 

– studie předmětu v několika fázích, 
vytvořit kresebnou zkratku 

20 
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Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace 

Učební osnova předmětu:  

FIGURÁLNÍ KRESLENÍ + SEMINÁŘ 
Obor vzdělání: 82–41–M/05 

Grafický design 
Název ŠVP: Game art 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma 
Celkový počet hodin týdně za celou dobu 
vzdělávání: 8 (+2) 

Platnost: od 1. 9. 2021 

 

1. Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Předmět Figurální kreslení rozvíjí výtvarné myšlení a cítění žáků v oblasti kresby. Hlavním 
cílem tohoto předmětu je získání základních i pokročilých znalostí a dovedností týkajících se 
daného média, estetického cítění, proporce lidské hlavy, bust i celých postav a rozvíjení 
vlastního výtvarného názoru. 

Charakteristika učiva 

Učivo předmětu Figurální kreslení má především praktický charakter. Vyučovací předmět je 
v úzkém vztahu ke všem odborným předmětům, úzká provázanost je s předměty Výtvarná 
příprava, Animace a Počítačová grafika. Obsah předmětu tvoří kresebné a barevné studie 
lidské hlavy, studií figurálních detailů a aktu. Funkce vyučovacího předmětu Figurální kreslení 
spočívá v chápání člověka jako proporčního měřítka pro všechny obory lidské činnosti, 
v rozvíjení a utvrzování výtvarného názoru a estetického cítění a v upevňování návyků 
v tvořivé aktivitě. 

Směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Výuka Figurálního kreslení směřuje k tomu, aby: 

– žáci dokázali správně proporčně vystavět obraz, naučili se postupovat od celku k detailu 
– žáci chápali člověka jako proporční měřítko pro všechny obory lidské činnosti 
– rozvíjela tvořivý a estetický přístup k výtvarnému vyjádření 
– žáci měli vhodnou míru sebevědomí a byli schopni sebehodnocení 
– žáci vnímali estetické, výtvarné, harmonické zákonitosti přírody 
– žáci vnímali kresbu nejen v klasické podobě, ale dokázali reflektovat její volnější, 

stylizované a současné projevy 
Strategie výuky 
Předmět Figurální kreslení je rozdělen do tří ročníků s hodinovou dotací v prvním ročníku dvě 
a následně dva roky tři hodiny týdně, pro čtvrtý ročník, který je volitelný, jsou vyhrazeny dvě 
výukové hodiny týdně. V prvním ročníku jsou žáci seznamováni s kánony lidské postavy, se 
stavbou skeletu a zákonitostmi pohybu. Základem výuky je studie hlavy – portrétu 
a následně studium půlfigury. Ve druhém ročníku se seznamují s celou figurou a řeší 
problematiku pohybu a jeho variant. Ve třetím ročníku se zabývají celou problematikou 
studií lidské postavy. Ve čtvrtém ročníku se předmět zabývá stylizovanou figurou, přípravou 
figury pro animaci, komiksem. V návaznosti na Výtvarnou přípravu aplikují žáci získané 
dovednosti a znalosti výtvarných technik. V 1., 2. a 3. ročníku předvádějí výsledky své práce 
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formou klauzurní práce. Žáci jsou vedeni k tvůrčímu přístupu k zadanému úkolu, 
samostatnosti při práci, odpovědnosti a originalitě při hledání vlastního kresebného jazyka. 
Individuální přístup učitele je podmínkou dobrých výsledků. Součástí výuky je studium 
odborné literatury v oblasti lidské anatomie a výtvarných děl historického i současného 
umění. 

Hodnocení výsledků žáků 

Žáci jsou hodnoceni podle několika kritérií. Je to především znalost a schopnost aplikovat 
nabyté vědomosti v daném předmětu. Při hodnocení se sledují schopnosti převést viděnou 
skutečnost do kresebné formy a správně analyzovat výsledky, včetně hodnocení 
a sebehodnocení. Součástí hodnocení je používání odborného názvosloví a míra kreativity 
v přístupu k zadaným úkolům. 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat: 

– předmět upevňuje schopnosti řešit konkrétní úkoly; 
– předmět formuje kladný vztah k širokému spektru umění; 
– předmět formuje kladný vztah ke klasickému přístupu profese motion designera, znalosti 

kresebných technik obohacují čistě digitální postupy převažující v současném grafickém 
a motion designu, žáci tak mohou oba přístupy kombinovat; 

– žák využívá svých zkušeností a dovedností k řešení daného problému. 
 

Průřezová témata 

Občan v demokratické společnosti – je žádoucí, aby žáci: 

– uplatňovali ve svém životním stylu estetická kritéria, chápali význam umění pro člověka 
a přistupovali s tolerancí k estetickému cítění, vkusu a zájmu druhých lidí; 

– vážili si materiálních a duchovních hodnot, dobrého životního prostředí a byli ochotni se 
podílet na ochraně kulturních a historických památek. 

Informační a komunikační technologie 

– téma je naplňováno jak v rámci získávání informací faktické povahy pro bezprostřední 
odborné využití, tak i pro získávání celkového přehledu ze zdrojů multimediálních 
(obrazový materiál, mapy, videosekvence, virtuální prohlídky muzeálních expozic, výstav 
apod.).´ 
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Hodinové dotace jednotlivých tematických celků mají pouze orientační charakter. 

 

2. Rozpis učiva 

1. ročník, 2 hodiny týdně (64 hodin ročně) 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
Hodinová 

dotace 

Žák/Žákyně: 

 využívá výtvarné a výrazové možnosti 
kresebných technik; 

 má vlastní výtvarný názor, výtvarně vnímá, myslí 
a samostatně se vyjadřuje; 

 

 pracuje s odbornou literaturou, která se zabývá 
problematikou studie lidského těla; 

 je schopen tvůrčím způsobem aplikovat 
charakteristické znaky určitého stylu v současné 
tvorbě; 

1. Studie lebky 

– studie kresby tužkou 
– studie kresby uhlem 

2. Studie detailů hlavy 

– technika kresby tužkou, rudkou 
 

3. Studie hlavy 
-  uhel, rudka  
 
 

 

6 
 
 
 

8 
 
 
 

10 
 
 

 Klauzurní zadání 8 

 využívá výtvarné možnosti kresebných technik; 

 má vlastní výtvarný názor, výtvarně vnímá, myslí 
a samostatně se vyjadřuje; 

 je schopen tvůrcím způsobem aplikovat 
charakteristické znaky určitého stylu v současné 
tvorbě; 

4. Studie půlfigury 

-  technika kresby uhlem, rudkou 

 
24 

 Klauzurní zadání 8 

2. ročník, 3 hodiny týdně (96 hodin ročně) 

Žák/Žákyně: 

 je schopen tvůrčím způsobem aplikovat 
charakteristické znaky určitého stylu v současné 
tvorbě; 

 využívá výtvarné a výrazové možnosti 
kresebných technik; 

 má  vlastní výtvarný názor, výtvarně vnímá, 
myslí a samostatně se vyjadřuje; 

 

5. Studie celé figury 

- stojící figura 

- kontrapost 
 
- sedící figura 
 
 
 

39 
 

 Klauzurní zadání 9 

 pracuje  s odbornou literaturou, která se zabývá  
problematikou studie lidského těla 

 samostatně analyzuje zadaný úkol, zhodnotí a 

- zkratky 
- ležící figura 
- techniky : uhel, rudka 

39 
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obhájí zvolené výtvarné řešení, včetně použitých 
prostředků kresebné techniky 

 
 
 

 Klauzurní zadání 9 

3. ročník, 3 hodiny týdně (96 hodin ročně) 

 

 je schopen tvůrčím způsobem aplikovat 
charakteristické znaky určitého stylu v současné 
tvorbě 

 využívá výtvarné a výrazové možnosti 
kresebných technik 

6. Studie celé figury libovolnými 
technikami včetně barvy. Kresebné, 
malířské studie studie části lidské figury 

- kombinované techniky 

- pastel 

39 

 Klauzurní zadání 9 

  

 má vlastní výtvarný názor, výtvarně vnímá, myslí 
a samostatně se vyjadřuje; 

 pracuje s odbornou literaturou, která se zabývá 
problematikou studie lidského těla; 

 samostatně analyzuje zadaný úkol, zhodnotí a 
obhájí zvolené výtvarné řešení, včetně použitých 
prostředků kresebné techniky 

7. Studie celé figury 

- kombinované techniky 
- tempera 
- akvarel 

 

 

39 

 Klauzurní zadání 9 

4. ročník, 2 hodiny týdně (56 hodin ročně, volitelný předmět) 

 je schopen tvůrčím způsobem aplikovat 
charakteristické znaky určitého stylu v současné 
tvorbě; 

 využívá výtvarné a výrazové možnosti 
kresebných technik; 

 má vlastní výtvarný názor, výtvarně vnímá, myslí 
a samostatně se vyjadřuje; 

 kreslí figury podle živého modelu; 

 kreslí figury a objekty bez předlohy; 

8. Příprava figury pro práci s příběhem 

– stylizace 
– experimentování s plošnými 

technikami 
– digitální zpracování 
– figura, objekt, měřítko 

 

 

20 

 

 

 

 pracuje s odbornou literaturou, která se zabývá 
problematikou studie lidského těla, ilustrace, 
komiksu a animace; 

 samostatně analyzuje zadaný úkol, zhodnotí a 
obhájí zvolené výtvarné řešení, včetně použitých 
prostředků kresebné techniky. 

9. Příprava figury pro práci s animací 
experimentování s plošnými technikami 

– digitální zpracování 
– digitální malba 

 

36 

 

 

  



103 

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

Učební osnova předmětu:  

GAME ART 
Obor vzdělání: 82–41–M/05 

Grafický design 
Název ŠVP: Game art 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma 
Celkový počet hodin týdně za celou dobu 
vzdělávání: 21  

Platnost: od 1. 9. 2021 

 

1. Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Cílem vyučovacího předmětu Game art je předat žákům znalosti, které jsou potřebné při 
tvorbě vizuální stránky deskových i počítačových her. Game art také rozvíjí vlastní tvořivou 
aktivitu žáků a vede k jasné formulaci výtvarné myšlenky včetně jejího slovního a grafického 
vyjádření. Žáci se učí vnímat základní výtvarné výrazové prostředky v grafice a rozvíjet jejich 
vzájemné působení. Vytváří si svůj unikátní výtvarný styl a jsou podporování ve volbě 
specializace techniky nebo stylu. Předmět se také věnuje dovednostem v rámci používání 2D 
a 3D grafických programů. V rámci výuky předmětu jsou žáci seznámeni s metodami práce 
výtvarníka, programátora a designéra. Praktická zkouška z Game artu je součástí profilové 
části maturitní zkoušky.  

Charakteristika učiva 

Učivo je zařazeno do čtyř ročníků s těmito hodinovými dotacemi: 1. ročník - 3 hodiny, 
2. ročník - 6 hodin, 3. ročník - 6 hodin, 4. ročník - 6 hodin.  

1. ročník je zaměřen na osvojení základních technik práce ve 2D grafickém programu 
a tvorbu digitální malby, tvorbu herního prostředí a vizuální navrhování podoby herních 
postav tak, aby odrážely vlastnosti, atributy a povahu tvořeného charakteru. Hlavním 
tématem bude v prvním pololetí grafika a stylizace, tedy jednoduché ztvárnění tématu hry 
do vizuální podoby. V tomto pololetí se žáci zaměří na výtvarno hry a uživatelské rozhraní 
fyzických (deskových, karetních, aj.) her. Žáci budou vedeni k propojování vizuální stránky 
hry s jejími pravidly a pochopitelností jejího prostředí pro hráče. V druhém pololetí se budou 
věnovat 2D digitální hře a přenášení grafických výstupů do jednoduchého virtuálního 
prostředí a tvorbě základních animací. Zároveň se budou žáci paralelně věnovat fyzické části 
této digitální hry tak, aby se oba výstupy smysluplně doplňovaly. Žáci propojí tvorbu ve 
fyzickém a digitálním prostoru a umožní přecházení mezi oběma formami. 

2. ročník přesouvá pozornost žáků do 3D prostředí, kde se budou procvičovat v práci 
v grafických programech, ve kterých získají základní pojetí o práci v 3D programech 
(hardsurface) a texturování, práci s prostorem, světlem a kamerou. Žáci připraví modely 
potřebné pro tvorbu 3D hry z pohledu první osoby (FPS), naučí se vytvářet prostor 
způsobem, který umožňuje hráči jasnou orientaci a navádí jeho pohyb v herním prostředí. 
V druhém pololetí se budou věnovat rozvíjení svých dovedností v tvorbě animací a získají 
základní znalosti o animaci postav ve 2D. Žáci budou ve druhém pololetí rozvíjet schopnost 
popsat a aplikovat svůj autorský přístup k vizuálu hry.  
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3. ročník se zaměřuje na schopnosti vytváření 3D charakterů, modelování, animaci 
a texturování organických materiálů, tedy komplexnější práci s digitálními materiály. Žáci 
budou rozvíjet vnímání a využívání pohybu postav, herních prvků a prostředí pro posílení 
významu herních mechanik a herního narativu. Druhá půlka roku je zaměřena na finalizační 
procesy a žáci v ní budou vedeni k přepracování a redesignu dosavadních prací pro jejich 
portfolia. Zároveň se budou věnovat práci na vizuálu prezentací a tvorbě propagačních 
a doprovodných materiálů her.  

Ve 4. ročníku budou žáci vedeni k samostatné tvůrčí práci tak, aby byli schopni sami 
navrhnout vizuální stránku své hry podle narativních a designérských potřeb vybraného 
tématu, žánru a herních mechanik. Žák si tak znovu projde celým procesem tvorby herního 
vizuálu od návrhu až po realizaci samotného interaktivního díla.  

Strategie a pojetí výuky  

 učivo je vysvětlováno v opakujících se celcích; 

 žáci jsou vedeni k samostatné i k skupinové analýze existujících prací, her, výtvarných děl 
atd.; 

 při výkladu jsou používány multimediální prezentační pomůcky; 

 po odborném výkladu provádí praktické úkoly; 

 žáci vytvářejí jednoduché prototypy vycházející z jejich vlastních nápadů. Na těchto 
prototypech následně iterují na základě zpětné vazby svých spolužáků a učitelů; 

 žáci pracují převážně samostatně, sdílejí svoji práci ve dvojicích nebo pracují skupinově; 

 základní praktické dovednosti žáci upevňují pravidelným opakováním jednoduchých 
úkolů; 

 žáci si vytvářejí vizuální deníky, archivují své práce a vytvářejí své grafické portfolio 
a archiv prací, které opakovaně používají ve své tvorbě. 

 Při probírání nového učiva je volena metoda teoretického výkladu kombinovaného 
s názornými multimediálními ukázkami. Učivo pěstuje v žácích cit pro formu a tvar, 
rozvíjí myšlení v čase i prostoru a schopnost prosazovat nová netradiční řešení. Aktivita 
žáků je podněcována samostatnými pracemi, které jsou na závěr podrobeny kolektivní 
konstruktivní kritice. Každý žák je tak veden k sebereflexi i reflexi práce svých spolužáků.  

Cíle vzdělávání: 

Žák: 

 pracuje s aktuálními verzemi grafických programů; 

 samostatně realizuje své návrhy v grafických programech; 

 zná technologickou náročnost jednotlivých fází herní grafické tvorby a je schopen 
podle ní plánovat svůj pracovní postup; 

 tvoří grafické skeče a návrhy, je schopen na základě experimentů měnit svoji vizi 
a nalézat a opravovat své chyby; 

 je schopen definovat kvality a popsat technické postupy tvorby děl cizích i vlastních; 

 zná a je schopen popsat kontext vizuálního jazyka a kultury ve vztahu ke své tvorbě; 

 rozšiřuje dále znalosti pomocí on-line přístupných tutoriálů a využívá dalších softwarů 
a pluginu, které si dokáže samostatně vyhledat; 

 jeho vizuální výstupy mají jasný a rozpoznatelný rukopis. 
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Hodnocení výsledků žáků 

 žák je hodnocen za grafickou úpravu, nápaditost, samostatnost a dovednost při 
zpracování daných témat;  

 minimálně dvakrát za pololetí žák vypracuje samostatný úkol, který je koncipován tak, 
aby žák prokázal nejen naučené znalosti, ale i vlastní invenci v rámci média hry; 

 ročník bude uzavírat komplexní praktická úloha; 

 žák se podílí na výsledném hodnocení vlastní tvorbou svých výukových cílů, jasnou 
evidencí svých postupů, popisem svých poznatků z tvorby a hodnocením úspěšnosti 
v dosažení svých cílů; 

 hodnocení bude známkou reflektujícím jeho postup v jednotlivých dovednostech. 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

– rozvíjí dovednosti v hledání informací z různých oblastní pomocí internetu a odborné 
literatury; 

– rozvíjí grafickou představivost (Matematika), estetičnost písemného projevu (Český 
jazyk), komunikaci pomocí internetu; 

– výuka navazuje na tyto předměty - Game design, Herní teorie, Technologie, Informační 
a komunikační technologie, Figurální kreslení, Dějiny výtvarné kultury a Dějiny 
moderního umění; 

– prohlubuje komunikativní dovednosti a dovednost spolupráce. 
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Hodinové dotace jednotlivých tematických celků mají pouze orientační charakter. 

 

2. Rozpis učiva  

1. ročník, 3 hodiny týdně (96 hodin za rok) 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
Hodinová 

dotace 

Žák/Žákyně: 

– vysvětlí základní úkoly a povinnosti organizace 
při zajišťování BOZP; 

– dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a požární prevence; 

– uvede základní bezpečnostní požadavky při práci 
se stroji a zařízeními na pracovišti a dbá na jejich 
dodržování; 

– uvede příklady bezpečnostních rizik, event.. 
nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci; 

– poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti; 
– uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele 

v případě pracovního úrazu; 
– je schopen popsat vizuální jazyk concept artu 

her; 
– je schopen vyjmenovat a vysvětlit základní 

výtvarné prostředky; 
– používá jednoduché náčrty pro vyjádření 

myšlenky; 
– rozvíjí návrhy do komplexních a detailních 

digitálních maleb; 
– umí efektivně používat program Krita 
– zná, používá a popisuje použití kompozice 

a světla v obraze; 
– vytvoří cover deskové hry a popíše proces jeho 

vymýšlení; 
– vlastními slovy popíše, co je to tematizace hry 

a je schopen uvést příklady; 
– analyzuje a kriticky hodnotí vizuální design 

deskových her; 
– je schopen a kriticky zhodnotit propojení mezi 

tématem hry a herní mechanikou; 
– aplikuje vytvořenou herní mechaniku do funkční 

deskové hry a vybere pro ni vhodnou tematizaci; 
– je schopen popsat design deskové hry 

a pochopitelnost herních mechanik skrze vizuál; 
– je schopen aplikovat zásady designu na herní 

prostředí své deskové hry; 

 
1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
– hygiena práce, požární prevence 
– řízení bezpečnosti práce 

v podmínkách organizace na 
pracovišti 

– pracovněprávní problematika BOZP 
– bezpečnost technických zařízení 
 
 
 
 
 
 
2. Concept art 
– analýza deskových her 
– bod, linie, tvar, barva 
– expozice, kompozice, juxtapozice 
– program Krita 

 
3. Tematizace 
– vyprávění obrazem 
– kompozice scény 
– atributy postavy 
– sebeidentifikace s postavou 
– zařazení postavy do prostředí 
– cílená kompozice 
 
4. Design hráčského prostředí deskové 
hry 
– srozumitelnost vizuálu 
– vedení pohybu hráče 
– vizuální omezení a možnosti hráče 

 
5. Úprava textu pravidel hry 
– základy typografie 
– sázení textu 
– nastavení tisku 
– typografické studie 

48 
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 6. Vizuál deskových her 
– aplikace znalostí na tvorbu celé 

deskové hry 
 
7. Design coveru deskové hry 
– aplikace znalostí na cover hry 

– rozšiřuje své chápání vizuálního jazyka a kultury; 
– popisuje kompozici scény, velikosti záběrů, úhly 

pohledu a propojení postavy s prostředím ve 
výtvarném umění a ve hrách; 

– popisuje a využívá práci se světlem, 
perspektivou a cílenou kompozici ve svých 
výtvarných návrzích; 

– je schopen analyzovat vizuální charakterizaci 
postav ve hrách - vlastními slovy vyjadřuje 
proces sebeidentifikace s filmovou nebo herní 
postavou; 

– vytvoří a popíše svůj vlastní herní charakter; 
– zná princip tvorby pohyblivého obrazu - zná 

nástroje a prostředí animačního programu; 
– je schopen vytvořit jednoduchou a plynulou 

animaci; 
– je schopen vytvořit animaci pomocí nástrojů 

herního enginu (keyframe animace) ale také 
importovat animace z grafických programů 
(frame by frame animace); 

– je schopen popsat a aktivně využít pravidla 
animace ve své tvorbě; 

– vytváří digitální vizi s propracovaným vizuálem, 
popíše a obhájí použití vizuální prvky 
a charaktery postav; 

– vytvoří fyzickou verzi své jednoduché 2D hry, 
která digitální verzi s hlediska herních mechanik 
doplňuje; 

8. Vizuální vyprávění 
– úhly pohledu 
– plány obrazu 
– pozadí 
– cílená kompozice 
– světlo 
9. Tvorba herní postavy 
– atributy 
– kostýmy 
– vizuální charakteristika 
 
10. Základy animace 
– keyframe animace (hýbání 

jednotlivých částí objektu či jejich 
meřítka) 

– frame by frame animace 
– izolovaná animace 
 
11. Tvorba fyzické verze vizuální novely 
– tvorba prostředí 
– tisk knihy 
 
12. Tvorba digitální verze vizuální novely 
– tvorba digitálních charakterů 
– tvorba prostředí 
– tvorba animací 

 

48 

2. ročník, 6 hodin týdně (192 hodin za rok) 

Žák/Žákyně: 

– rozšiřuje svůj slovník pojmů o terminologii 
z environmentálního vyprávění; 

– je schopen upravit reálné prostředí tak, aby 
člověka uvedlo na určité místo, v určitý čas; 

– analyzuje a popisuje prvky herního prostředí, 
které slouží k orientace hráče; 

– do svého hráčského deníku zaznamenává popis 
hry z hlediska jejího herního prostředí; 

1. Design reálného prostoru 
– ergonomie prostoru 
– základy prostorového designu 
– architektura a desing 
– vodící prvky a znaky 

 
2. 3D grafika 
– navigace v 3D prostoru 
– polygon, vertex, hrana, face 
– tvorba základních tvarů 

 

96 
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– zná a v jednoduchých návrzích je schopen využít 
základní vodící prvky vnímání (body, linie, tvary, 
světlo, barvy); 

– zná uživatelské prostředí programu Blender 
– zná a umí popsat program Blender nástroje 

a jejich možnosti; 
– je schopen v Blenderu vytvořit detailní objekty 

a prostředí a to včetně texturování; 
– chápe pojmy „textura“ a „materiál“ v rámci 

renderování; 
– chápe rozdíly v renderování v reálném čase 

a prerendering; 
– vytvoří, reflektuje a prezentuje prostředí svého 

herního světa; 
 

3. Základy práce s 3D prostorem 
– základy 3D v ProBuilderu 
– assety (dočasné, znovupoužitelné, 

externí, finální) 
– prostředí - koridory 
– prostředí - exteriéry 
4. Hard-surface modeling 
– sculpting 
– materiály 
– texturování 
 
5. Tvorba 3D herního prostředí 
– design herního prostoru 
– tvorba vodících prvků 
– deformace prostředí 

 

– prohlubuje své dovednosti v rámci používání 
programu Blender na vytváření 3D grafiky; 

– rozšiřuje své dovednosti v rámci práce 
s texturami, zná různé typy textur a chápe 
k čemu je lze použít; 

– vytváří komplexní tvary v 3D prostředí; 
– vytváří assety použitelné do on-line banky 

modelů; 
– dokáže vytvořit fotorealistický model reálného 

objektu; 
– vlastními slovy popíše význam a příklady 

uživatelského rozhraní v kontextu herní tvorby 
– je schopen v rámci vizuálního programování 

vytvořit menu hry, inventář, mapu a další 
doplňující uživatelské rozhraní; 

– odborným jazykem popisuje chování 
uživatelského rozhraní, analyzuje jeho design; 

– do svého hráčského deníku zapíše analýzu her 
z hlediska porovnání imerzivnosti uživatelského 
rozhraní na různých příkladech; 

– do své tvorby přidává smysluplné uživatelské 
rozhraní, které nenarušuje tematizaci hry, 
vnímání hráče ani hru samotnou; 

– vytvořené uživatelské rozhraní prezentuje, 
obhájí a nebo upravuje na základě získané 
zpětné vazby; 

– rozšiřuje svůj slovník pojmů o terminologii 
z oblasti programování 2D her; 

– prohlubuje své znalosti v rámci vizuálního 
skriptování v programu Unity; 

– je schopen naprogramovat komplexní pohyb 

6. Pokročilé nástroje Blendru 
– sculptovací nástroje 
– UV editing 
– svícení 
– fyzikální vlastnost 
– particle systémy 
 
7. Pokročilé textury 
– shading 
– malování textur 
– generovaná grafika 
– randomizace grafických prvků 
 
8. Export 
– formáty výstupů 
– kvalita modelů 
– rychlost exportu X kvalita výstupu 
– cykly 
– efektivita exportu 
 
9. Uživatelské rozhraní 
– představování základních informací 

hráči 
– menu 
– ingame interakce 
– resource management 
– maskování, fog of war 
– minimapy 
– analýza UI her 
– návrhy vlastního UI 
– tvorba vlastního UI 

96 
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hráče tak, aby se jednotlivé druhy pohybů daly 
kombinovat; 

– naprogramuje jednoduché herní systémy, které 
fungují nezávisle na aktivitě hráče, ale herní 
zážitek doplňují a rozlišují; 
 
 

– reflexe 
 

10. Nástroje pro 2D v Unity 
– specifika pro 2D 
– nástroje v Unity 
– riggování v 2D 
– animace pohybu hráče 
– sprite animace 
– aplikace ve hře 

 
11. Tvorba vizuálu hry 
– finalizace herní grafiky 

3. ročník, 6 hodin týdně (192 hodin za rok) 

Žák/Žákyně: 

– tvoří návrh vizuály hry v různých technikách 
a různými styly; 

– vytváří několik verzí vizuálu, hodnotí jejich 
kvality a rozvíjí ty nejlepší; 

– navrhuje originální řešení vizuálu hry; 
– rozšiřuje svůj slovník pojmů o terminologii 

z oblasti herní animace; 
– prohlubuje své dovednosti v používání 

programu Unity pro účely herní animace; 
– zná nástroje na tvorbu animačních stavů 

a vytváření blendů; 
– analyzuje a na základě zpětné vazby mění herní 

animaci svých postav a objektů ve hře tak, aby 
poskytovaly hráči zážitek; 

– vytvoří jednoduchý platformer, který bude 
obsahovat plynulou animaci postav; 
 

1. Návrhy a příprava herního vizuálu 
– náčrty a skicování 
– hledání tvarových a výrazných 

výrazových prostředků 
– průzkum vizuálních témat 
– průzkum zavedených témat v rámci 

žánrů 
 
2. Charakter art 
– 2D, 3D 
– concept art 
– narativ pohybů postav 
– rychlost a plynulost 
– rozsah pohybů 
 
3. Animace 
– 12 principů 
– animační stavy a blendy 
– animační cvičení ve 3D 
– tvorba plarformeru 
– reflexe 
 
4. Tvorba vizuálu hry 
– výroba assetů 
– výroba animací 
– výroba platforem 
– výroba pozadí 
 
5. Finalizace 

96 

 
– popíše specifika rukopisu známých autorů 

vizuální tvorby; 
– analyzuje vizuální kulturu z hlediska originality;  

6. Vizuální styl 
– vizuální rukopis 
– dominance a potlačování vizuálních 

prvků 

96 
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– popíše svůj vztah k abstraktnímu vyjádření 
odbornou terminologií; 

– zná a aktivně používá nástroje na tvorbu 
generativní grafiky; 

– vlastními slovy popíše výhody a nevýhody 
používání generativní grafiky; 

– hodnotí kvalitu a možnosti jím dříve 
vytvořených herních assetů; 

– upravuje existující assety do podoby a kvality 
potřebné pro aktuální projekt; 

– je schopen zhodnotit opětovnou využitelnost 
své i cizí grafické tvorby; 

– vytváří komplexní vizuál své počítačové hry, 
reviduje jej a zdokonaluje; 

 

– osobitost uměleckého vyjádření 
– práce s ošklivostí/jinakostí 
– abstrakce 

 
7. Grafická randomizace 
– procedurální generace 
– generativní umění 
– technická grafika 
 
8. Efektivita a recyklace práce 
– opětovné používání assetů 
– zvyšování kvality dostupných 

grafických děl 
– tvorba dokončeného vizuálu 

počítačové hry 
 

9. Ekonomika vizuální hry 
– ekonomická náročnost vizuálních 

řešení 
– časová a technická náročnost vývoje 

hry 
 

10. Finalizace 
 

4. ročník, 6 hodin týdně (168 hodin za rok) 

Žák/Žákyně: 

– pečlivě plánuje jednotlivé kroky své tvorby; 
– vymýšlí větší množství návrhů a hodnotí kvality 

a nedostatky každého z nich a podle nich se 
rozhoduje; 

– zaznamenává své rozhodnutí, je schopen je 
obhájit jasnými argumenty; 

– tvoří na vysoké technické i estetické úrovni; 
– využívá pokročilé nástroje grafických programů; 
– samostatně řeší technické problémy; 
– je schopen sám vyhledat zdroje informací 

a přicházet tak s netradičním řešením; 
– je schopen popsat své vizuální a estetické 

záměry a kreativní rozhodnutí; 
 

 
1. Navrhování 
– výtvarné návrhy vlastní hry 
– moodboard 
– orientační plán herního světa 
– Animatik 
– technické demo 
– koncept art 

 
2. Tvorba assetů 
– tvorba modelů 
– texturování 
– riggování 
– animace 
– svícení 
 
3. Tvorba prostředí 
– pozadí 
– architektura 
– stageing 
 

128 
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4. Tvorba propagačních materiálů 
– trailer 
– web 
– představení projektu 
– marketingové nástroje 

 
5. Jednání s klientem  
– profesní etika 

 

 6. Praktická maturitní práce   40 
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Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace 

Učební osnova předmětu:  

GAME DESIGN 
Obor vzdělání: 82–41–M/05 

Grafický design 
Název ŠVP: Game art 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma 
Celkový počet hodin týdně za celou dobu 
vzdělávání: 20  

Platnost: od 1. 9. 2021 

 

1. Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Cílem vyučovacího předmětu Game design je předat žákům znalosti, které jsou potřebné při 
tvorbě herních mechanik, systémů a imerzivního hráčského zážitku. Žáci jsou vedeni ke 
schopnosti popsat a analyzovat existující hry a žánry a v nich obsažená designová řešení. Na 
své projekty jsou schopni aplikovat získané znalosti jak zavedeným, tak novým a inovativním 
způsobem. V rámci  předmětu Game design žáci využívají tvorby z předmětu Game art 
a dovednosti z předmětu Technologie. Svoji práci naplňují smysluplným obsahem tak, aby 
byl pro hráče srozumitelný, hratelný a zároveň mu předával požadovaný (plánovaný) herní 
zážitek. Žák dále mapuje historii herního designu v přímé návaznosti na umění a technologie 
od počátků her až do současnosti. V rámci výuky předmětu jsou žáci seznámeni s metodami 
práce game designéra, level designéra. Profilová maturitní zkouška má tři části, game design 
tvoří právě jednu jeho část.  

Charakteristika učiva 

Učivo je zařazeno do čtyř ročníků s těmito hodinovými dotacemi: 1. ročník - 4 hodiny, 
2. ročník - 5 hodin, 3. ročník - 5 hodin, 4. ročník - 6 hodin.  

1. ročník je v prvním pololetí zaměřen na analýzu a memorování základních pojmů 
v gamedesignu. Žáci se naučí zkoumat a chápat základní kameny herního prožitku, 
interaktivitu, herní mechaniky a herní systémy. Učí se rozlišovat rozdílné herní žánry ve 
vztahu k tématu a mechanikám. Své poznatky aplikují na tvorbu deskové hry, ve které 
znalosti vědomě a reflektovaně využijí. V druhém pololetí se výuka zaměří na tvorbu 2D 
digitální hry, na které si žáci vyzkouší aplikaci herního narativu, naučí se základní pojmy pro 
vyprávění příběhu, jeho struktury a zásady pro tvorbu kvalitních postav. Žáci vytvoří 2D 
digitální hru se znalostmi interaktivity příběhu a budou vedení k reflexi průchodu hráče 
příběhem, nastolení jeho agendy a schopnosti odhadnout hráčovy reakce na výsledky jeho 
rozhodnutí. Žák se učí jasně hráči definovat jeho výchozí pozici a konečný cíl, ale také ho 
seznámit s jeho základními schopnostmi, pomocí kterých má hráč cíle dosáhnout. 

2. ročník bude v prvním pololetí zaměřen na tvorbu 3D hry z pohledu první osoby, na které 
se hráči naučí vztahu hráče vůči prostředí, v němž se nachází. Žáci se budou učit ovlivňovat 
chování hráče pomocí vizuálního designu, zvuků, událostí a dalších prostředků. V rámci 
předmětu se žáci budou podrobně teoreticky věnovat subžánrům žánru FPS (shooter, puzzle, 
walking simulator atd.). Zároveň se žáci budou věnovat učení hráče mechanikám v rámci 
samotné hry (onboarding, tutorial) a na to navazujícímu level designu a vhodně 
vybalancované křivce obtížnosti, odpovídající odhadované úrovni hráčských schopností. 
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Ve druhé polovině roku si žáci svobodně a informovaně vybírají žánr, kterému se budou 
věnovat tak, aby odpovídal jejich schopnostem a zájmům a zároveň v něm byl potenciál pro 
rozvoj již získaných znalostí. Navrhnou a zrealizují dva až tři obhajitelné prototypy, ze kterých 
si žák vybere jeden, na němž bude pracovat po zbytek školního roku. Žáci se naučí 
propojovat téma a narativ hry s herními mechanikami a  pochopí systémy využívající rozhraní 
hráče a způsob ovlivňování jeho herního zážitku. Zároveň se zde žáci naučí samostatnosti 
práce a rozhodování v rámci vývoje samotného produktu a budou vedeni k tomu, aby dělali 
designová rozhodnutí i na základě produkční stránky projektu.   

3. ročník rozvíjí schopnosti žáků v sebereflexi a schopnosti nastavit si vlastní, srozumitelné 
a splnitelné cíle. Na základě těchto předem stanovených cílů žáci komplexně zkoumají 
zvolený žánr, analyzují existující herní artefakty, jejich silné a slabé stránky,  vytvářejí 
koncept své vlastní počítačové hry. Následně pak žák vyrobí prototyp své vlastní, originální 
počítačové hry a reflektuje v ní své designerské záměry. V druhé polovině ročníku se žáci 
vrátí ke svým návrhům z dřívějšího studia, přetvoří jejich podobu, budou reflektovat svůj 
posun a vytvoří nová řešení. Ročník bude zakončen dokončeným herním produktem, který 
prošel beta testováním a závěrečnými úpravami. Žáci se tak budou učit vnímat rozdílnost 
mezi tvůrčím záměrem, herním prožitkem a schopností korigovat a měnit podobu hry na 
základě zpětné vazby, testování a interakce tak, aniž by ztratili původní vizi projektu. Součástí 
výuky bude i schopnost své designérské přístupy obhájit a kvalitně prezentovat.  

Ve 4. ročníku zahájí žáci práci na přípravách své maturitní práce, jasně si stanoví, zda chtějí 
pracovat ve skupinách nebo jako jednotlivci a případně si rozdělí své role. Každý žák pak 
bude rozvíjet svou specializaci v rámci tvorby počítačových her a naučí se tak být součástí 
většího týmu a naplňovat svou činností kreativní záměry celé skupiny. V rámci výuky se žáci 
učí o hlubší analýze herních mechanik zaměřených na komplexitu hry jako sociokulturního 
produktu, který vypovídá a zasahuje do kulturního dědictví.  

Strategie a pojetí výuky  

 učivo je vysvětlováno v opakujících se celcích;  

 při výkladu učiva jsou používány multimediální prezentační pomůcky; 

 po odborném výkladu se provádí praktické úkoly; 

 žáci jsou vedeni k samostatné i k skupinové analýze existujících žákovských prací, 
produktů interaktivních medií atd.; 

 žáci pracují převážně samostatně, sdílejí svou práci ve dvojicích nebo pracují skupinově 
dle zadané práce; 

 žáci vytvářejí návrhy a zjednodušené verze svých nápadů a opakovaně je přetvářejí 
a zlepšují na základě zpětné vazby spolužáků a učitelů; 

 základní praktické dovednosti žáci upevňují pravidelným opakováním jednoduchých 
úkolů; 

 žáci své práce pravidelně prezentují a obhajují před svými spolužáky, učiteli a odborníky 
z praxe; 

 žáci si vytvářejí vizuální deníky, archivují své práce a vytvářejí své herní portfolio. 
 

Cíle vzdělávání: 

Žák: 

 pracuje s aktuálními verzemi programů na tvorbu her; 

 samostatně realizuje své návrhy ve fyzické podobě i v herních enginech; 
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 zná technologickou a vývojářskou náročnost jednotlivých fází herní tvorby a je 
schopen podle ní plánovat svůj pracovní postup; 

 tvoří prototypy her, je schopen na základě experimentů měnit svoji vizi a nalézat 
i opravovat své chyby; 

 je schopen definovat mechaniky her a popsat emocionální dopady děl, cizích 
i vlastních; 

 zná a je schopen popsat kontext vnímání hráče a svým designem ho dokáže 
ovlivňovat; 

 rozšiřuje dále znalosti pomocí on-line přístupných tutoriálů a využívá pluginů, které si 
dokáže samostatně vyhledat; 

 orientuje se v historických hrách ale zná také současnou herní produkci. 

Hodnocení výsledků žáků 

 žák je hodnocen za nápaditost, samostatnost a zároveň za schopnost spolupracovat, mít 
kritický přístup ke zpracování daných témat, za pečlivost a kvalitní komunikaci; 

 minimálně dvakrát za pololetí žák vypracuje samostatný úkol, který je koncipován tak, 
aby žák prokázal nejen naučené znalosti, ale i vlastní nápaditost a dovednost; 

 ročník bude uzavírat komplexní praktická úloha; 

 žák se podílí na výsledném hodnocení vlastní tvorbou svých výukových cílů, jasnou 
evidencí svých postupů, popisem svých poznatků z tvorby a hodnocením úspěšnosti 
v dosažení svých cílů; 

 známka hodnocení bude reflektovat jeho postup v jednotlivých dovednostech. 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

– rozvíjí dovednosti v hledání informací z různých oblastní pomocí internetu a odborné 
literatury; 

– rozvíjí logické myšlení a představivost (Matematika), estetičnost písemného projevu 
(Český jazyk), komunikaci pomocí internetu; 

– výuka navazuje na tyto předměty - Game art, Herní teorie, Technologie, Informační 
a komunikační technologie, Figurální kreslení, Dějiny výtvarné kultury a Dějiny 
moderního umění; 

– prohlubuje komunikativní dovednosti a dovednost spolupráce. 
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Hodinové dotace jednotlivých tematických celků mají pouze orientační charakter. 

 

2. Rozpis učiva  

1. ročník, 4 hodiny týdně (128 hodin za rok) 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
Hodinová 

dotace 

Žák/Žákyně: 

– popíše herní mechaniky přítomné v běžném 
životě; 

– analyzuje teambuildingové hry a je schopen 
definovat jejich význam; 

– vytvoří a na spolužácích vyzkouší vlastní 
teambuildingovou hru; 

– rychle a efektivně vytváří srozumitelné 
prototypy her; 

– vede si reflektivní deník, zapisuje své myšlenky 
ohledně tvorby svých prototypů; 

– je schopen popsat své pocity z hraní prototypů 
a je schopen dát tvůrci konstruktivní zpětnou 
vazbu; 

– zná základní game designovou terminologii, 
především ve vztahu k fyzickým hrám; 

– chápe, zná a dokáže použít zavedené stavební 
bloky fyzických her (např. tahy, cíle, herní 
ekonomika atd.); 

– chápe rozdíly mezi základními žánry fyzických 
her (deskové, karetní, slovní atd. ) a zná jejich 
specifika; 

– dokáže z žánrů čerpat a chápe souvislosti 
s tématy a vizuální stránkou daných her; 

– popisuje a odůvodněně mění jednotlivé 
mechanismy prototypů; 

– vytvoří a prezentuje funkční prototyp herní 
mechaniky, ke které získal pozitivní zpětnou 
vazbu od svých spolužáků; 

– kriticky hodnotí svůj postup při vytváření hry, 
navrhuje úpravy v jejích mechanikách, obhajuje 
je a aplikuje je; 

– je schopen uvědoměle hrát hry svých spolužáků 
a předávat jim kvalitní a formativní zpětnou 
vazbu; 

– rozvíjí svou slovní zásobu v oblasti popisu 
herního zážitku; 

– hodnotí a aplikuje poznatky spolužáků a učitelů 

 
1. Herní prvky seznamovacích her 
– design seznamovacích her 
– teambuilding 
– skupinová dynamika 
– význam herních mechanik 
– příprava seznamovacích her 

 
2. Úvod do herního designu 
– základní pojmy a terminologie 
– uvědomělé hraní 
– herní mechanika 
– herní systém 
– interaktivita a reaktivita 
– schopnost herního designéra 
– stavební bloky hry 
 
3. Prototypování 
– principy deskových her 
– ukázky deskových her 
– úprava aktuálních deskových her 

měněním jednoho pravidla 
– úprava více mechanik 
– tvorba jednoduché mechaniky 
– získávání zpětné vazby od hráčů 
– úprava herní plochy 
– tvorba prototypů 
– rozbor vlivu herních mechanik na 

hráče 
 

4. Tvorba deskové hry 
– pravidla deskových her 
– srozumitelnost herního prostředí 
– foolproof testování 
– metodiky testování 
– vedení projektu 
– efektivní práce s časem 
 
 

64 
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z hraní své hry na herní mechaniky a vizuál své 
hry; 

– vytvoří finální verzi deskové hry s dotaženým 
vizuálem, herním prostředím a obalem; 

– v průběhu své práce na deskové hře 
zaznamenává svůj postup a změny ve svém 
přístupu; zavržené nápady a nepovedené 
pokusy; 

– prezentuje a obhájí podobu mechaniky své hry 
před ostatními žáky a učiteli; 

– zpětně hodnotí svůj postup, odhaluje silné 
a slabé stránky své práce a vytváří si poučení do 
budoucna; 

– dává spolužákům formativní zpětnou vazbu na 
jejich finální výrobky; 

 
5. Reflexe 
– prezentační dovednosti 
– reflexe postupu tvorby 
– zpětná vazba od spolužáků 
– tvorba doporučení 
– archivace postupu 

 

– rozšiřuje svůj slovník pojmů herního designu 
a doplňuje jej o vlastní poznatky a příklady; 

– vytváří zápisy do svého hráčského deníku se 
zaměřením na investigativní přístup ke hraní her 
(volí si cíl, co ve hře bude dělat a hledá, co se 
přidaných rozhodnutích děje); 

– popisuje a kriticky hodnotí možnosti interakce 
a rozhodování hráče v různých hrách; 

– zná a prezentuje příklady propojení mezi hrami 
v digitálním prostředí a fyzickým světem; 

– popisuje příklady, možnosti a úskalí herní 
randomizace a je schopen je aplikovat do své 
hry; 

– popisuje proces a úrovně rozhodování hráče; 
– popisuje proces učení z obecného a osobního 

hlediska; 
– je schopen popsat proces učení hráče, rozpozná 

části her, které jsou k učení hráčů určené 
a analyzuje jejich design; 

– kriticky hodnotí svůj postup při vytváření 
jednoduché 2D digitální hry, navrhuje úpravy 
v jejích mechanikách, obhajuje je a aplikuje; 

– je schopen uvědoměle hrát hry svých spolužáků 
a předávat jim kvalitní a formativní zpětnou 
vazbu; 

– rozvíjí svou slovní zásobu v oblasti popisu 
herního zážitku; 

– poznatky spolužáků a učitelů získané z hraní své 
hry hodnotí a aplikuje na svou vizuální novelu a 
její podobu; 

– vytváří finální verzi hry, s dotaženým vizuálem, 
herním prostředím a smysluplným příběhem 

 
6. Herní interakce 
– představení základních interakcí hráče 

s digitální hrou (input) 
– představení základních herních 

kontrolerů a jejich vliv na hru 
a hráčský prožitek 

– základy uživatelského rozhraní 
a interaktivních prvků v uživatelském 
rozhraní 

– představení možností interakcí 
reálného, digitálního a herního světa 

– zkoušení her v reálném i digitálním 
světě a jejich kombinace 

– rozhodování ve hrách 
– randomizace  
– vytažení interakce z digitálního světa 

do fyzického 
 
7. Odhalování informací 
– AHA momenty 
– získávání herních kompetencí 

a znalostí 
– čas v herním světě 
– tutoriály 

 
8. Digitální 2D 
– základní principy jednoduchých 2D 

her (textové hry, vizuální novely, 
adventury) 

– digitální 2D žánry 
– navrhování mechanik s důrazem na 

64 
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a stromem hráčových možností; 
 

narativ a vizuální stránku hry 
– úpravy mechanik na základě zpětné 

vazby hráče 
– tvorba rozhodovacího diagramu 
 
9. Finalizace 
– kvalitní příprava na prezentaci 
– tvorba propagačních materiálů  
– základy výstavnictví 
– reflexe a sebehodnocení 

2. ročník, 5 hodin týdně (160 hodin za rok) 

Žák/Žákyně: 

– rozumí specifikům žánru FPS (akční hra 
z pohledu první osoby) a je schopen je 
zakomponovat dle potřeb do svého projektu; 

– zná množství podžánrů žánru FPS a chápe jejich 
vzájemné vztahy, specifika a společné prvky; 

– kriticky hodnotí svůj postup při vytváření levelu, 
navrhuje úpravy v jejích mechanikách, obhajuje 
je a aplikuje je; 

– je schopen uvědoměle hrát hry svých spolužáků 
a předávat jim kvalitní a formativní zpětnou 
vazbu; 

– rozvíjí svou slovní zásobu v oblasti popisu herní 
interakce; 

– poznatky spolužáků a učitelů získané z hraní své 
hry hodnotí a aplikuje na své herní mechaniky 
a vizuál své hry; 

– vytvoří finální verzi levelu hry z pohledu první 
osoby, s dotaženým vizuálem, herním 
prostředím a zvukovou složkou; 

– je schopen popsat svůj přístup k vizuálnímu 
vedení hráče levelem a uvede způsoby, jakými 
předává hráči příběhové pozadí hry; 
 

 
1. FPS 
– specifika žánru FPS 
– podžánry 
– ukázky a zásadní žánr definující titulky 

 
2. Základy level designu 
– principy level designu 
– schopnosti level designéra 
– tvorba levelů v herních editorech 
– analýza level designu zavedených 

titulů (např. Nintendo, Portal, aj.) 
– informovanost hráče 

 
3. Herní loop 
– náročnost 
– učící křivka 
– care loop 
– výzva 
– přístupy k řešení výzev 
 
4. Tvorba levelu hry 
– tvorba základních levelů 
– testování a reflexe 
– analýza silných a slabých stránek 

designu 
 
5. Finalizace 
– tvorba level setů 
– prezentace 
– reflexe 
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– analyzuje a popisuje herní mechaniky a herní 
systémy známých her odborným jazykem; 

– rozvíjí rychlé a efektivní vytváření 
srozumitelných prototypů digitálních her; 

– zapisuje si své myšlenky ohledně tvorby svých 
prototypů do svého reflexního deníku; 

– je schopen popsat své pocity z hraní prototypů 
a dát tvůrci konstruktivní zpětnou vazbu; 

– popisuje a odůvodněně mění jednotlivé 
mechanismy prototypů; 

– vytvoří a prezentuje funkční prototyp digitální 
hry, ke které získal pozitivní zpětnou vazbu od 
spolužáků; 

– dokáže hráče navigovat herním prostorem bez 
explicitní informovanosti; 

– chápe vzájemný vztah vizuality a hratelnosti; 
– odborným jazykem popisuje specifika 

kooperativního a kompetitivního, lokálního 
a on-line multiplayeru; 

– na příkladech je schopen popsat vlastnosti 
symetrického a asymetrického multiplayeru; 

– zná a popíše úskalí vyvážení multiplayerových 
her; 

– do svého herního deníku zapíše analýzu 
multiplayeru hry z hlediska mechaniky 
gamebalance vs. diverzifikace herních přístupů; 

– je schopen vlastními slovy popsat typy hráčů 
a jejich herní přístupy, potřeby a motivace; 

– vytvoří a prezentuje vlastní prototyp herního 
multiplayeru, je schopen odborně obhájit jeho 
design; 

– rozšiřuje svůj slovník pojmů o terminologii 
z oblasti herní vyváženosti; 

– je schopen popsat způsoby interakce, herní 
mechaniky a systémy ovlivňující kooperativnost 
a kompetitivnost hry; 

– analyzuje a popisuje přístupy herních 
developerů k vyváženosti her; 

– analyzuje dopady nevyvážených 
a randomizovaných prvků hry na sebe a na 
hráče obecně 

– zasazuje do svého herního prototypu 
randomizované prvky a objektivně hodnotí 
jejich vliv na hráče pomocí zpětné vazby od 
spolužáků; 
 

6. Prototypování II 
– testování herních mechanik 

v digitálním prostředí 
– rychlotvorba 
– příprava návrhu projektu vlastní hry 
– kombinace mechanik, dílčí mechaniky, 

submechaniky, metamechaniky 
– zkoušení herního systému 
– tvorba „minimum viable product“ 
– představení „pitch“ designu hry 
 
7. Systémový design 
– komplexní herní žánry 
– strategie 
– puzzle 
– stealth 
– survival 
– RPG 
– metasystémy  

o herní ekonomika 
o archievementy (systém 

alternativních herních 
úspěchů) 

 
8. Multiplayer 
– specifika multiplayerových mechanik 
– populární a zavedené multiplayer 

žánry 
– znovuhratelnost 
– balance 
– lokální vs. on-line multiplayer, 

specifika a společné prvky  
 
9. Žánry v rámci multiplayeru 
– kompetivita 
– kooperace 
– asymetrický multiplayer 
– nepřímý multiplayer 
– simulace 
– bojovka 
– split screen 
– MMO 
– MOBA 

 
10. Game balance 
– obtížnost, přístupnost, odpouštění 
– herní styly hráče 

80 



119 

– tempo 
– ortogonální design  
– informovaná a neinformovaná 

rozhodnutí 
– náhodnost (input/output 

randomness) 
– omezení 
– herní cíle 
– předvídatelnost a nejistota 
– variace 
– simulace vs. kontest vs. puzzle vs. hra 

 
11. Tvorba multiplayerové hry 
– tvorba hry 
– testování a reflexe 
– analýza silných a slabých stránek 

designu 
– prezentace 

3. ročník, 5 hodin týdně (160 hodin za rok) 

Žák/Žákyně: 

– rozšiřuje svůj slovník pojmů o pokročilou 
terminologii z produkce her, herního marketingu 
a reklamy; 

– vlastními slovy popíše zásady organizace týmu 
a týmové role; 

– analyzuje a kriticky hodnotí rozdíly mezi řízením, 
vedením a delegováním úkolů v týmu; 

– aktivně pozoruje týmovou spolupráci, přijímá 
a dává konstruktivní zpětnou vazbu; 

– rozvíjí své schopnosti v prezentaci a veřejném 
vystupování; 

– na základě rozboru záznamu vlastní prezentace 
mění a zlepšuje svou gesci a rétoriku; 

– vytvoří dvouminutové představení své hry; 
– rozšiřuje svůj slovník o pokročilou terminologii 

z oblasti game designu; 
– analyzuje a odborným jazykem popisuje 

produkty interaktivních médií v širším 
společensko-kulturním kontextu; 

– vytváří sérii zápisů do hráčského deníku věnující 
se hloubkové analýze herního zážitku z jedné 
hry; 

– analyzuje a popisuje herní prožitek, porovnává 
záměry designéra s výsledným produktem, 
komplexně hodnotí poměr vlivu interakce, 

1. Herní produkce 
– produkční nástroje pro tým 
– týmová práce 
– organizace 
– dělení povinností a odpovědnosti 
 
2. Propagace 
– veřejný projev 
– gesce a rétorika 
– učení ze záznamu vlastního projevu 
– kvalitní prezentace 
– cílové skupiny 
– styly propagace 
– příběhy značek 
– branding 
– 4 P marketingu 
 
3. Game feel a zvuk 
– tweening (in-betweening), easing 
– lerp 
– squash & stretch 
– gun kick 
– permanence 
– zvuk 
– částice 
– screenshake 
– psaní rozboru 

80 
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vizuálu a zvuku na herní zážitek; 
– vytváří vlastní zápis do wikipedie herních pojmů, 

který splňuje podmínky odborného textu; 
– kriticky hodnotí odborné texty svých spolužáků; 
– na základě zpětné vazby upravuje svůj text; 
– prezentuje svůj odborný text; 
– odborným jazykem popisuje specifika masivního 

on-line multiplayeru; 
– na příkladech je schopen popsat problém 

rozvoje on-line kompetitivních her; 
– zná a popíše nástroje tvorby a udržování 

herního ekonomického systému; 
– do svého herního deníku zapíše analýzu 

multiplayeru hry z hlediska level designu; 
– je schopen odborným jazykem popsat typy 

hráčů a jejich herní přístupy, potřeby 
a motivace; 

– vytvoří a prezentuje vlastní prototyp hry, 
singleplayer nebo multiplayer, je schopen 
odborně obhájit jeho design; 

– odborné zdroje 
 

4. Multiplayer II. 
– power creep 
– herní ekonomika 
– asymetrický multiplayer 
– hráčské přístupy 
– level design pro multiplayer 

 
5. Tvorba vlastní hry 
– plánování postupu práce 
– využívání předpřipravených materiálů 
– tvůrčí postupy 
– návrhy 
– revize 
– prezentace vlastní hry 
– reflexe 

 

– objektivně hodnotí úspěšnosti a kvalitu své 
dosavadní tvorby; 

– pro svůj projekt využívá analýzy silných 
a slabých stránek své práce i sebe samého; 

– vědomě staví svou práci na předchozích 
úspěších a neúspěších; 

– rozvíjí své hry nad rámec základních mechanik; 
– přidává mechaniky, které dotvářejí herní svět 

nebo rozšiřují možnosti hlavní mechaniky; 
– designuje skrytý obsah tak, aby byl nalezitelný 

a byl pro hráče výzvou; 
– „Easter eggs“ tvoří s důrazem na hráčovu 

hravost; 
– dokončuje hru tak, aby její interakce byly pro 

hráče pochopitelné, imerzivní a z jeho pohledu 
spravedlivé; 

– testuje a do dokonalosti upravuje plynulost 
pohybu hráče a interaktivitu objektů; 
 

6. Přepracování vlastního projektu 
– zpětné hodnocení vlastní tvorby 
– analýza silných a slabých stránek 
– rozbor funkčnosti témat 
– syntéza dosavadní činnosti 
– navrhování nového přístupu 

 
7. Dotváření hry 
– přidávání edlejších herních mechanik 
– tvorba herních doplňkových systémů 
– rozvíjení herního světa 
– skrytý obsah 
– „Easter eggs“ 
 
8. Tweak 
– „dokonalá“ herní mechanika 
– pocit z herního pohybu 
– design „lží“ hráči 
– fungování herní fyziky 

 
9. Finalizace 

80 

4. ročník, 6 hodin týdně (168 hodin za rok) 

Žák/Žákyně: 

– samostatně tvoří herní mechaniky a testuje je se 
spolužáky; 

 
1. Tvorba vlastní herní mechaniky 
– prototypování mechanik 
– fyzické prototypy 

128 
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– plánuje cíle své tvorby a kroky,  které k cíli 
vedou; 

– rozkládá problémy na jednotlivé dílčí úkoly 
a odhaduje jejich náročnost; 

– vytvoří mechaniku, která je zábavná bez vizuálu; 
– vytváří prostředí, které adekvátně reaguje na 

akce hráče; 
– sám od svých spolužáků a učitelů sbírá zpětnou 

vazbu; 
– vědomě používá znalosti získané v průběhu 

studia a dokáže konkrétně popsat jejich vliv na 
svoji tvorbu; 

– vytváří hru, která hráči poskytuje žákem 
zamýšlený herní zážitek; 

– obhajuje svá designérská rozhodnutí odbornou 
terminologií; 

– příběh jeho hry má viditelnou strukturu a žák ji 
je schopen popsat odbornou terminologií; 

– popisuje hru v kontextu jiných her, žánrů 
a kulturních děl, je schopen popsat inspirační 
zdroje a jejich rozvoj; 

– je schopen hru jasně představit a popsat její 
mechaniky a cíle; způsob představení je schopen 
přizpůsobit obecenstvu; 
 

– digitální prototypy 
– reference mechanik 
2. Minimální použitelný produkt 
– funkční hra bez grafiky (blockout) 
– tvorba „core loopu“ 
– tvorba interakce s prostředím 
– testování a zpětná vazba 
 
3. Demo 
– funkční level hry s grafikou 
– tvorba herního narativu 
– tvorba charakteru postavy 
– tvorba obsahu herního světa 
– tvorba uživatelského rozhraní 
 
4. Level design 
– tvorba průchodu hráče hrou 
– tvorba překážek 
– stupňování překážek 
– souboj s „bossem“ 
– zakončení hry 
 
5. Export plné hry 
– export pro různé platformy a typy 

ovladačů/vstupních zařízení 
– přístupnost her pro hráče se 

zdravotním omezením 

 6. Praktická maturitní práce   40 
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Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace 

Učební osnova předmětu:  

HERNÍ TEORIE 
Obor vzdělání: 82–41–M/05 

Grafický design 
Název ŠVP: Game art 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma 
Celkový počet hodin týdně za celou dobu 
vzdělávání: 15  

Platnost: od 1. 9. 2021 

 

1. Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Cílem vyučovacího předmětu Herní teorie je předat žákům znalosti o historie i vývoji 
počítačových her a o vzniku a významu interaktivních medií. Žáci se budou zabývat, jak vývoj 
počítačových her ovlivnil dnešní podobu tohoto média. V Herní teorii se budou žáci věnovat 
teoretickým konceptům stojícím v pozadí herní tvorby, vyprávění příběhu a tvorby postavy. 
Předmět rozšiřuje slovník žáků o odborné pojmy používané pro analýzu her a herních 
mechanik a bude se věnovat psychologickým dopadům interaktivity. Žáci se naučí poznávat 
psychologické, sociální a kulturní vlivy her na hráče a zpětně budou rozebírat dopady 
kulturních a sociálních jevů ve společnosti na herní tvorbu a stavbu herních narativů. Cílem 
předmětu je tak odhalit žákovi skryté struktury, na kterých herní tvorba stojí a naučit žáky je 
rozpoznat, analyzovat a využívat v praxi. 

Charakteristika učiva 

Učivo je zařazeno do čtyř ročníků s těmito hodinovými dotacemi: 1. ročník - 4 hodiny, 
2. ročník - 4 hodin, 3. ročník - 4 hodin, 4. ročník - 3 hodiny.  

1. ročník je v prvním pololetí zaměřen na analýzu, popsání a učení pojmů jako je herní 
zážitek, reaktivita a interaktivita, herní mechanika, systém atp. zpaměti. Žáci budou 
provedeni historií a vývojem deskových her od jejich vzniku až do současnosti. Na základě 
rozboru sportovních her a jejich upravování si žáci osvojí základní znalosti herní teorie. Žáci 
budou seznámeni s teorií her jako matematickým konceptem, který odráží herní strategie, 
získané znalosti využijí pro tvorbu deskové hry. V druhém pololetí se výuka zaměří na 
příběhové struktury, na analýzu tříaktové stavby dramatu a na teorii tvorby komplexního 
charakteru. Žáci budou směřování k schopnosti rozpoznat kvalitu imerzivnosti příběhu 
a získané poznatky zapojí do tvorby jednoduché 2D hry. Součástí výuky bude také teorie 
o iluzívnosti herní volby hráče a jeho vlivu na příběh. 

2. ročník bude zaměřen na teorii tvorby imerzivního a výpravného herního prostředí. Žák se 
bude učit o teorii barev, vlivu prostředí na herní zážitek a především o level designu. Žáci se 
naučí teorii o strategiích učení hráčů, jejich vnímání a psychologických procesech, které 
vedou ke zvyšování napětí a propojení mezi strategiemi hráčů a herním designem. Žáci 
budou analyzovat historické i současné produkty v rámci žánru FPS a budou aplikovat získané 
poznatky na tvorbu vlastní hry z pohledu první osoby. V druhém pololetí se budou věnovat 
vlivu, historii a významu kontextuálního a nekontextuálního uživatelského rozhraní pro 
imerzivitu herního zážitku. Dále prohloubí své znalosti v podtextu herních mechanik 
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a ve volbě měřítka herního světa i narativu na vnímání hráče. Své poznatky a analýzu 
existujících her promítnou do tvorby vlastní hry.  

3. ročník rozvíjí znalosti žáků o historii herních společností a vývoji specifických žánrů. Žáci se 
budou věnovat vlivu monetizace na design her, gamifikaci společnosti a obecně širším 
společenským kontextům média hry. Součástí výuky bude analýza psychopatologických jevů 
jako je herní závislost i hledání herních prvků podporujících a omezujících potřebu hráče 
vedoucí k dalšímu hraní. Žáci budou hry zkoumat z pohledu genderových stereotypů, 
historické přesnosti, rasismu a dalších společenských jevů. 

4. ročník bude věnován především alternativní herní scéně, herní filozofii, 
metahraní,  uměleckým a společenským projektům spojených s interaktivní tvorbou. Žáci 
budou rozšiřovat své vnímání herní tvorby nejen jako tvorbu komerčního produktu, ale 
především jako nástroj pro sebevyjadřování.  

Strategie a pojetí výuky  

 učivo je vysvětlováno v opakujících se celcích; 

 žáci jsou vedeni k samostatné i k skupinové analýze existujících prací, her, výtvarných 
děl, teoretických textů, studií a dalších zdrojů; 

 při výkladu jsou používány multimediální prezentační pomůcky; 

 po odborném výkladu se provádí praktické úkoly a zkoušení teoretických principů 
v praxi; 

 žáci rozvíjí své teoretické znalosti formulováním názorů ústní a písemnou formou; 

 žáci pracují převážně samostatně, sdílejí svoji práci ve dvojicích nebo pracují skupinově; 

 základní praktické dovednosti žáci upevňují pravidelným opakováním jednoduchých 
definic; 

 žáci si vytvářejí slovník pojmů, do kterého zaznamenávají definice pojmů tak, jak jim 
sami rozumějí; 

 žáci své práce pravidelně prezentují a obhajují před svými spolužáky, učiteli a odborníky 
z praxe. 

Cíle vzdělávání 

Žák: 

 samostatně vyhledává a ověřuje informace a je schopen odborným jazykem 
formulovat své vlastní postřehy; 

 uvědoměle, hluboce a v širším sociokulturním kontextu analyzuje produkty 
interaktivních medií; 

 kriticky hodností své poznatky, je schopen je na základě argumentů upravovat nebo 
je smysluplně obhajovat; 

 je schopen identifikovat kulturní, sociální a filozofické podněty autorů her, rozklíčovat 
jejich kulturní odkazy a kriticky je hodnotit; 

 zná a je schopen popsat sociokulturní vlivy ve své tvorbě; 

 rozšiřuje dále znalosti pomocí on-line přístupových výukových videí 
a komentovaného herního obsahu. 
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Hodnocení výsledků žáků 

 žák je hodnocen za komunikaci s učitelem a spolužáky, za argumentaci v mluveném 
i písemném projevu; 

 minimálně dvakrát za pololetí žák vypracuje samostatný úkol, který je koncipován tak, 
aby prokázal nejen naučené znalosti, ale i vlastní nápaditost a dovednost; 

 ročník bude uzavírat komplexní praktická úloha; 

 žák se podílí na výsledném hodnocení vlastní tvorbou svých výukových cílů, jasnou 
evidencí svých myšlenkových postupů, popisem svých poznatků z analýz a hodnocením 
úspěšnosti v dosažení svých cílů; 

 hodnocení známkou reflektuje jeho postup v jednotlivých dovednostech. 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

– rozvíjí dovednosti v hledání informací z různých oblastí pomocí internetu a odborné 
literatury; 

– rozvíjí estetičnost písemného projevu (Český jazyk); 
– výuka navazuje na tyto předměty - Game art, Game design, Informační a komunikační 

technologie, Figurální kreslení, Dějiny výtvarné kultury a Dějiny moderního umění; 
– prohlubuje komunikativní dovednosti a dovednost spolupráce. 
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Hodinové dotace jednotlivých tematických celků mají pouze orientační charakter. 

 

2. Rozpis učiva  

1. ročník, 4 hodiny týdně (128 hodin za rok) 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
Hodinová 

dotace 

Žák/Žákyně: 

– založí si herní deník, do kterého bude pravidelně 
zapisovat své poznatky z hraní her; 

– vytvoří si slovník pojmů herního designu; 
– je schopen vědomě hrát a následně popsat 

odborným jazykem své pocity z hraní; 
– zkoumá a popisuje své motivace pro jednotlivé 

aktivity ve hře; 
– je schopen návodnými otázkami a pozorováním 

zjistit motivace k aktivitě ve hře u spolužáka; 
– vytvoří a prezentuje srozumitelný text 

o kontextu svého hraní; 

1. Úvod do herní teorie 
– principy herní analýzy 
– terminologie 
– uvědomělé hraní 
– ludologie 
– historie her 
– výzkum interaktivních medií 

 
2. Kritické myšlení 
– emocionální odstup 
– fakta X názory 
– nevědomá zaujatost 
– argumentační fauly 
 
3. Formativní zpětná vazba 
– objektivní jazyk 
– kvalitní reflexe 
– ocenění a pochvala 
– zásady zpětné vazby 
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– rozšiřuje svůj slovník pojmů o terminologii 
naratologie a sémiotiky; 

– vlastními slovy popíše, co je to příběh, jaké má 
stavební prvky a strukturu; 

– analyzuje a kriticky hodnotí smysluplnost 
a kvalitu příběhu filmů, knih a her; 

– je schopen analyzovat rozdíl v narativu mezi 
interaktivními a neinteraktivními médii; 

– je schopen vlastními slovy popsat klasickou 
trojaktovou strukturu příběhu a použít ji na 
tvorbu jednoduché zápletky; 

– zná a do svého hráčského deníku analyzuje 
narativ her a svou analýzu prezentuje; 

– zná a popisuje různé druhy hráčským pocitů 
(empowering feel - posilující pocit, loosing of 
control - pocit ztráty kontroly, katarze, pay of - 
pocit zadostiučinění) a přiřazuje k nim příklady; 

– analyzuje měřítko herních světů a jeho vliv na 
narativ hry a pocit hráče; 

4. Vyprávění příběhu 
– vývoj narativu her 
– struktura příběhu 
– zápletka 
– charakterový oblouk 
– „cesta hrdiny“ 
 
5. Herní zážitek 
– „empowering feel“ (posilující pocit) 
– rozsah příběhu 
– iluze volby 
– spektákl 
– žánr 
– atmosféra, emoce 
– katarze 
– inspirace skutečnými událostmi 
– nástroje na tvorbu větvení příběhů 
– analýza kulturních produktů 
 

48 
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– vytvoří a prezentuje svůj vlastní herní příběh, 
ve kterém popíše použití jednotlivých pojmů 
z naučeného učiva; 

– analyzuje a popisuje inspiraci her v reálné 
historii; 

– analyzuje podání historických událostí ve filmu 
a hrách a jejich dopady na narativ hry; 

– je schopen vlastními slovy popsat proces vzniku 
názvů a jmen v reálném světě a uvést příklady, 
stejný princip pak hledá v knihách i hrách 
a aplikuje je na vlastní příběh; 

– do svého herního deníku zapisuje analýzu her 
z hlediska herních světů, výzev, který herní svět 
nabízí a opozičních sil; 

– kriticky analyzuje provázanost herního světa 
a příběhu hráčské postavy; 

– vytváří vlastní herní svět s funkční historií 
a zasazením hráče do něj; 

– popíše a aplikuje nástroje sloužící k předání 
znalostí o herním světě na svou vlastní hru; 

– vytvoří a prezentuje příběh své vizuální novely 
a roli hráče v tomto příběhu; 

7. Tvorba herního světa 
– názvosloví míst 
– lore (historie fiktivního světa) 
– architektura 
– filozofie a cíle frakcí jako mechaniky 
– inspirace z historie 
– realističnost prostředí 
 
8. Interaktivní vizuální novela 
– tvorba struktury vlastního příběhu 
– tvorba postav 
– tvorba prostředí 
– tvorba světa a kulturních souvislostí 

 
9. Finalizace 
– prezentace příběhu 
– zkušební hraní 
– zpětná vazba a úpravy příběhu 

 

2. ročník, 4 hodiny týdně (128 hodin za rok) 

Žák/Žákyně: 

– je schopen vlastními slovy popsat zásady 
vizuálního designu a vyprávění a tyto znalosti 
aplikovat do herního světa; 

– vytváří vlastní úpravu designu prostředí 
v prostorách školy a zpětně hodnotí její dopad 
na chování lidí; 

– vnímá a popisuje vliv obrazových prvků jako 
bod, linie, tvar a barva na chování a vnímání 
hráče; 

– vytváří vlastní návrh designu prostředí; 
– vnímá herní kameru jako nástroj vizuálního 

vyprávění a je ji schopen využít; 
– popisuje a na příkladech vysvětluje podobnosti 

mezi filmovou a herní kamerou; 
– analyzuje a popisuje, jak hry předávají pozadí 

příběhu hráči; 
– vytváří příběh pouze pomocí herního prostředí 

(pozadí, neinteraktivní předměty, plakáty, 
knihy); 

– vytvoří herní prostředí způsobem, který vede 
hráče k cíli pouze pomocí designu herního 

1. Design prostředí 
– základy architektury 
– design interiéru 
– ergonomie prostředí 
– úpravy reálného prostředí 

 
2. Herní prostředí 
– vodící linie 
– tvary, přechody, pohyb 
– světlo  
– orientace 
– navigace 

 
3. Herní kamera 
– odhalování herního prostředí 
– úhly kamery 
– střihy, změna pohledu 
– zlatý řez 
 
4. Narativ herního prostředí 
– stageing (narativní rozmístění 

předmětů v herním světě) 
– blokace hráčova pohybu 

64 
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prostředí; 
– popisuje a používá prvky vizuálního vyprávění 

k vytvoření atmosféry a pocitu hráče při hraní 
hry; 
 

– herní dekorace 
– tvorba atmosféry 
5. Level design 
– soft a hard locks (volné a přesné 

lokace hráče) 
– překážky a koridory 
– resting zones (odpočinkové zóny) 
– stupňování designu 
– „skrytý“ obsah 

– zná historický vývoj interaktivních medií a je 
schopen vyjmenovat jeho mezníky; 

– vlastními slovy popíše vliv technologií 
a společenského kontextu na dobovou podobu 
interaktivních medií; 

– zná zásadní jména historie herních medií; 
– je schopen stručně popsat historii největších 

herních společností 
– zasadí a popíše prototyp své hry v historickém 

a kulturním kontextu; 
– zná historický vývoj interaktivních medií a je 

schopen vyjmenovat jeho mezníky; 
– vlastními slovy popíše vliv technologií 

a společenského kontextu na dobovou podobu 
interaktivních medií; 

– odborným jazykem popisuje herní mechaniky 
jakékoliv hry, která je mu předložena; 

– herní mechaniky kriticky hodnotí a uvádí 
smysluplné argumenty; 

– popisuje vliv herních mechanik na narativ hry; 
– zná a na příkladech uvádí mechaniky specifické 

pro multiplayer; 
– popisuje a kriticky hodnotí vyváženost 

a znovuhratelnost multiplayerových her; 
– do svého herního deníku zapisuje analýzu hry 

z hlediska designu jejího multiplayeru; 
– popisuje, jak rozdílný design vede k jinému 

chování ve hře; 

6. Historie počítačových her 
– první technické pokusy 
– arkádové hry 
– první herní konzole 
– hry na první osobní počítač 
– revoluce CD-rom 
– historie vývojářských společností 
 
7. Herní žánry 
– význam a funkce žánrů 
– specifika žánrů 
– historie a milníky v žánrech 
– herní žurnalistika 
 
8. Narativ herních mechanik 
– přehled herních mechanik 
– narativní význam herních mechanik 
– příklady dobrého a špatného využití 

herních mechanik 
 
9. Multiplayer 
– specifika multiplayerových herních 

mechanik 
– znovuhratelnost 
– férovost/balance 
– kooperace 
– lokální multiplayer 
– žánry v rámci multiplayeru 
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3. ročník, 4 hodiny týdně (128 hodin za rok) 

Žák/Žákyně: 

– rozšiřuje svůj slovní pojmů o odbornou 
terminologii z oblastní herní teorie, psychologie 
a sociologie; 

– analyzuje a kriticky rozebírá články a knižní 
úryvky věnující se psychologii her, skinner box 
efektu a sociologii her; 

1. Psychologie her 
– psychologie her 
– vytváření napětí, strachu, hororu 
– setup - payoff (návnada - odměna) 
– skinner box effect - motivace hráče 

 
2. Herní imerze 
– imerzivnosti prostředí a prvků 

96 
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– zkoumá a popisuje hry z hlediska jejich 
filozofického přesahu a snahy o sociální 
komentář; 

– zkoumá a popisuje audiovizuální díla z hlediska 
jejich snahy o reprezentaci škály hodnot 
a postojů; 

– prezentuje analýzu hry z hlediska tvorby 
emocionálního dopadu na hráče; 

– vlastními slovy popíše základní myšlenky teorie 
her; 

– zkoumá a popisuje chování hráčů ve hrách; 
– aplikuje znalosti z teorie her na příklady chování 

hráčů v multiplayerových hrách; 
– vlastními slovy popisuje zákonitosti herní 

ekonomiky; 
– do svého herního deníku popisuje mechaniky 

multiplayeru z hlediska asymetrického designu; 
– zkoumá a popisuje, jakými prostředky vedou hry 

hráče ke kooperaci; 
– vytvoří jednoduchý prototyp multiplayeru 

s asymetrickým a kooperativním designem; 

– práce s dialogy 
– herní lore (informace o herním světě) 
– filozofie her 
– morální systémy 
 
3.  Teorie her 
– matematické vyjádření herních 

strategií 
– druhy strategického chování hráčů 
– vliv chybovosti na chování hráčů 
– předvídání chování 
 
4. Multipayer 
– power creep (princip škodlivého 

umocňování herních mechanik) 
– herní ekonomika 
– asymetrický multiplayer 
– kooperace 
– level design pro multiplayer 
 

– rozšiřuje svůj slovník pojmů o novou 
terminologie z oblasti marketingu; 

– sepíše pro svou hru možnosti její monetizace 
a obhájí své volby; 

– vytváří ke své hře marketingovou strategii; 
– nacvičí a předvede dvouminutové představení 

své hry a jejích mechanik; 
– vytvoří on-line stránku pro možnosti 

crowdfundingu (financování komunitou) 
a obhájí její podobu, obměny a cílení; 

– rozšiřuje své znalosti v oblasti práce community 
managera; 

– na základě sběru dat zná a popíše možnosti 
změny herního obsahu; 

– zná specifika modderské komunity a popíše 
příklady jejího přínosu hrám; 

– zná specifika herního designu pro speedrunning; 
– je schopen obecně popsat základní principy 

práva v oblasti ochrany duševního vlastnictví; 
– umí vyhledávat v zákoníku a zná relevantní 

zdroje informací v oblasti právního poradenství; 
– zná a popíše výsledky aktuálních výzkumů 

ohledně počítačových her a závislostí a vlivu 
násilných her na děti; 

– kriticky hodnotí na základě relevantních 
argumentů použití násilí ve hrách; 

5. Herní marketing 
– marketingová strategie 
– herní monetizace 
– fyzické materiály 
– dokumentace průběhu 
– game pitching (krátká prezentace hry) 
– falešný crowdfunding (financování 

hráčskou komunitou) 
 
6. Práce s komunitou 
– sběr dat 
– průzkum mínění 
– „modding“ (předělávání obsahu her) 
– speedrunning (průchod hrou na 

rychlost) 
– obsah tvořený komunitou 

 
7. Politika a legislativa 
– pirátství 
– politika a legislativa 
 
8. Psychologie, etika a hry 
– herní závislosti 
– hry a sklony k násilí 
– násilní obsah her 
– objektivizace, bagatelizace, 

96 
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– tvoří hry s vědomím pojmů a dopadů 
objektivizace žen a sexuálních a etnických 
menšin; 

zesměšňování 

4. ročník, 6 hodin týdně (84 hodin za rok) 

Žák/Žákyně: 

– vytvoří strukturovaný herní narativ, který 
doplňuje herní mechaniku; 

– čerpá z poznatků získaných v průběhu studia a je 
schopen popsat, jak ovlivnily jeho tvorbu; 

– vytváří osobitou stylizaci; 
– vytváří žánr své hry a je schopen popsat 

odborným jazykem specifické narativní 
a mechanické standardy daného žánru; 

– vytváří herní svět dokreslující mechaniku 
a narativ příběhu; 

– smysluplně obhajuje vstup, působení a možnosti 
hráče v rámci příběhu; 

– záměrně dotváří a popisuje filosofii a kulturní 
podtext hry a herního světa; 

– vědomě volí směr emocionálního působení hry 
na hráče a jasně popíše prvky příběhu, které na 
dané emoce cílí; 

– uvědoměle pracuje s morálními dopady 
hráčových rozhodnutí a tematizací hry; 

– jasně popisuje zamýšlený styl hraní hráče 
a vytváří systém odměn, který daný styl 
odměňuje; 

– vytváří uspokojivé narativní zakončení hry; 
– vědomě pracuje s pocitem hráče po dokončení 

hry; 

1. Tvorba herního narativu 
– námět příběhu 
– zápletka 
– rozuzlení 
– stylizace 
– žánr 

 
2. Tvorba smysluplného herního světa 
– historie herního světa 
– status quo 
– role hráče v příběhu 
– moc hráče 
 
3. Filozofie a kontext hry 
– emocionální dopady herních 

mechanik 
– filozofie herního světa 
– filozofie herních frakcí 
– morálka hry 
– morálka herních interakcí 

 
4. Katarze 
– poučení 
– hodnocení hráče 
– odměna 
– tresty 
 
5. Finalizace 

42 

 6. Praktická maturitní práce   42 
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Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace 

Učební osnova předmětu:  

TECHNOLOGIE 
Obor vzdělání: 82–41–M/05 

Grafický design 
Název ŠVP: Game art 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma 
Celkový počet hodin týdně za celou dobu 
vzdělávání: 15 

Platnost: od 1. 9. 2021 

1. Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Cílem vyučovaného předmětu Technologie je předat žákům dovednosti a praktické znalosti 
potřebné pro herní tvorbu. Žáci se učí pracovat v herních enginech, získávají základy 
programování, zvukové a audiovizuální tvorby, rozvíjejí své zázemí v digitálních produkčních 
nástrojích, technologické a pracovní postupy herní produkce. Žáci se také učí o hardwaru 
používaném pro herní tvorbu, získávají znalosti o konzolích, herních periferiích a seznamují 
se s jejich vlivem na  design her. V rámci výuky předmětu jsou žáci seznámeni s metodami 
práce programátora, technického grafika, zvukaře. Předmět je součástí praktické maturitní 
zkoušky. 

Charakteristika učiva 

Učivo je zařazeno do čtyř ročníků s těmito hodinovými dotacemi: 1. ročník   3 hodiny, 

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

V 1. ročníku se budou žáci věnovat technologickým základům počítačových programů 
potřebných pro tvorbu 2D a 3D grafiky a základům herních enginu. Cílem prvního pololetí 
bude získat znalosti ohledně technologií, které jsou potřebné pro zachycení, tvorbu, úpravu 
a reprodukci digitálního obrazu, jeho možnosti zobrazování, formáty jeho záznamu apod. 
Součástí učiva bude i práce s textem a především s formáty a nastavením tisku. V druhém 
pololetí se žáci zaměří na pochopení konceptu algoritmizace a technologického základu, ze 
kterého vychází herní engine Unity. Žáci se naučí principy, na kterých herní enginy pracují 
a osvojí si možnosti, jenž enginy poskytují.  

2. ročník bude v prvním pololetí zaměřen na získání a osvojení si základů práce s herními 
enginy orientovanými na 3D. Žáci budou rozvíjet systémové myšlení a naučí se sami 
navrhnout a implementovat základní herní mechaniky, jako je například pohyb hráče 
a fyzikální interakce mezi objekty v 3D prostoru. Žáci budou vedeni k tomu, aby dokázali 
vyvážit plynulost a zábavnost pohybu hráče s možnostmi interakce a citlivostí herního 
systému. Žáci také získají dovednosti v nahrávání zvuku, jeho editaci a následné postprodukci 
a zvukovému designu počítačových her, tedy především implementaci zvuku do samotné hry 
a práci s 3D poslechovým prostorem a to jak z hlediska klasického nahrávacího řetězce, tak 
práci se zvukem v reálném čase. Znalosti žáků budou ověřeny na tvorbě 3D hry z pohledu 
první osoby, ve které bude funkční interakce hráče a virtuálního prostoru, doprovozená 
zvukovými a vizuálními efekty a objekty. V druhém pololetí se výuka zaměří na tvorbu 
uživatelského rozhraní hry a vytváření herních systémů. Projekt druhého pololetí bude 
zaměřen na komplexnější práci s herními skripty a předpokládá prohloubení znalostí 
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algoritmizace a základy programování v jazyce C#. Větší důraz bude kladen na technickou 
komplexnost a interakci uživatele se samotným dílem. 

3. ročník prohloubí již získané znalosti a zaměří se na tvorbu komplikovanějších systémů 
a propojování herních mechanik a systémů i jejich vzájemnou interakci. Žáci postupně získají 
znalosti v programování, v oblasti práce s pohybem, tvorby VR, práce s motion capture daty 
a s nástroji herní analytiky. V druhém pololetí se zaměří na hledaní bugů (programátorských 
chyb) ve svých vytvořených hrách, osvojí si nástroje pro jejich opravování a získají zkušenosti 
v dolaďování kódování podle reakcí hráče. Také prohloubí své zkušenosti s interaktivním 
zvukem a hudbou.  

Ve 4. ročníku zahájí žáci přípravy své maturitní práce a rozvíjí své technické dovednosti 
potřebné pro zvolené zaměření. Žáci získávají schopnosti pro odhadování technické 
náročnosti připravovaného projektu, dovednosti v plánování rozvrhu práce a hledání zdrojů 
pro samostatné učení. Cílem čtvrtého ročníku je především rozvinout žákovu schopnost 
improvizace a dovednost zjednodušit technickou náročnost vytyčeného cíle bez ovlivnění 
základního narativu a herní mechaniky hry. V rámci čtvrtého ročníku budou také moci žáci 
rozšířit své obzory pomocí probíhajících workshopů. 

Strategie a pojetí výuky  

– učivo je vysvětlováno v opakujících se celcích; 
– při výkladu jsou používány multimediální prezentační pomůcky; 
– po odborném výkladu se provádí praktické úkoly; 
– žáci jsou vedeni k samostatné a skupinové analýze technologických postupů vytváření 

her a reflexi vlivu technologie na médium; 
– žáci pracují převážně samostatně, sdílejí svou práci ve dvojicích nebo pracují skupinově; 
– žáci vytvářejí návrhy a zjednodušené verze svých nápadů a opakovaně je přetvářejí 

a zlepšují na základě zpětné vazby spolužáků a učitelů; 
– základní praktické dovednosti žáci upevňují pravidelných opakováním jednoduchých 

úkolů; 
– žáci si vytvářejí vizuální deník pojmů, do kterého zapisují terminologii tak, jak ji sami 

chápou; 
– žáci své práce pravidelně prezentují a obhajují před svými spolužáky, učiteli a odborníky 

z praxe; 

Cíle vzdělávání 

Žák: 

 pracuje s aktuálními verzemi programů; 

 samostatně realizuje své návrhy v různých programech; 

 zná technickou náročnost jednotlivých fází herní tvorby a je schopen podle ní 
plánovat svůj pracovní postup; 

 tvoří technologická dema a návrhy, je schopen na základě experimentů měnit svoji 
vizi, nalézat a opravovat své chyby; 

 je schopen definovat kvality a popsat technické postupy tvorby děl cizích i vlastních; 

 zná a je schopen popsat kontext vývoje technologií ve vztahu ke své tvorbě; 

 rozšiřuje dále znalosti pomocí on-line přístupných tutoriálů a využívá pluginů, které si 
dokáže samostatně vyhledat; 

 dokáže znovu využívat své předchozí assety a nadále na nich iterovat; 
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 dokáže využívat softwarové nástroje a platformy pro týmovou spolupráci. 

 

Hodnocení výsledků žáků 

 žák je hodnocen za technickou efektivitu, nápaditost, samostatnost a laterální myšlení 
při zpracování zadaných témat; 

 minimálně dvakrát za pololetí žák vypracuje samostatný úkol, který je koncipován tak, 
aby prokázal nejen naučené znalosti, ale i vlastní nápaditost a dovednost; 

 ročník bude uzavírat komplexní praktická úloha; 

 žák se podílí na výsledném hodnocení vlastní tvorbou výukových cílů, jasnou evidencí 
svých postupů, popisem svých poznatků z tvorby a hodnocením úspěšnosti v dosažení 
svých cílů; 

 hodnocení známkou reflektuje jeho postup v jednotlivých dovednostech. 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

– rozvíjí dovednosti v hledání informací z různých oblastí pomocí internetu a odborné 
literatury; 

– rozvíjí technické a matematické dovednosti (Matematika, Informační a komunikační 
technologie), rozšiřuje své poznatky ohledně simulovaného fyzikálního prostředí (Fyzika) 
a slovní zásoby v cizím jazyk (Anglický jazyk); 

– výuka navazuje na tyto předměty - Game art, Herní teorie, Game design, Informační 
a komunikační technologie, Dějiny výtvarného umění a Dějiny moderního umění; 

– prohlubuje komunikativní dovednosti a dovednost spolupráce. 
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Hodinové dotace jednotlivých tematických celků mají pouze orientační charakter. 

 

2. Rozpis učiva  

1. ročník, 3 hodiny týdně (96 hodin za rok) 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
Hodinová 

dotace 

Žák/Žákyně: 

– do svého slovníku pojmů přidá terminologii 
z oblasti technologie digitální grafiky; 

– zná a popíše základní technické prostředky 
digitálního vyjádření obrazu; 

– aktivně používá nástroje grafického programu 
Krita pro svou tvorbu vizuálu deskové hry; 

– do svého slovníku pojmů přidá pojmy z oblasti 
typografie; 

– zná a popíše základní vlastnosti písma 
a možnosti jeho úprav; 

– popíše specifika sazby a zpracování publikací, 
časopisů a novin, provede korektury; 

– aktivně používá program Adobe InDesign pro 
svou tvorbu pravidel v deskové hře; 

– rozšíří svůj slovník pojmů o terminologie 
z oblasti digitální tvorby; 

– zná a popíše základní možnosti úprav digitálního 
obrazu; 

– aktivně používá program Affinity Photo pro 
tvorbu digitálních podkladů své deskové hry; 

– popíše jednotlivé kroky tiskových příprav; 
– umí nastavit výstupy z různých grafických 

programů pro kvalitní tisk; 
– připraví k tisku digitální podklady pro svou 

deskovou hru; 
– zná možnosti nastavení tiskáren a umí zvolit 

správné nastavení; 
– objasní základní postupy redakčního zpracování 

tiskovin a návaznost na další zpracování; 
 

1. Technologie digitální malby 
– technologie digitálního obrazu 
– bitmapová grafika 
– vektorová grafika 
– pixel 
– barevný prostor 
– prostředí programu Krita 
– nástroje programu Krita 

 
2. Úprava textu 
– základy typografie 
– vlastnosti písma 
– sazba textu 
– prostředí programu Adobe InDesign 
– nástroje programu InDesign 
– sazba a lámání textů, tvorba publikací, 

časopisů a dalších tiskovin 
 
3. Úprava fotografií 
– vlastnosti digitální fotografie 
– barevné korekce 
– histogram a křivky 
– prostředí programu Affinity Photo 
– nástroje programu Affinity Photo 
 
4. Tisk 
– druhy tisku a tiskáren 
– tiskové značky 
– barevné změny při tisku 
– nastavení grafického výstupu pro tisk 

 
5. Redakční zpracování tiskovin 
 

48 
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– rozšiřuje svůj slovník pojmů o terminologii 
z oblasti algoritmizace, automatizace 
a skriptování; 

– zná a popíše principy algoritmizace a příklady 
jejich využití v historii a ve svém životě; 

– zná prostředí a nástroje herního enginu Unity; 
– zná a popíše nástroje programu Unity s jejich 

možnostmi a příklady využití; 
– aktivně využívá nástroje programu Unity ke své 

tvorbě; 
– vytvoří jednoduchou herní mechaniku v herním 

enginu Unity, která pracuje s připraveným 
vizuálem a příběhem; 

– je schopen vytvořit jednoduchý funkční skript 
v jazyce C#; 

– je schopen popsat jednotlivé příkazy vedoucí 
k funkčnosti skriptu; 

– rozšiřuje svůj slovník pojmů o terminologii 
zvukového designu; 

– je schopen vlastními slovy popsat vlastnosti 
zvuku, způsob jeho šíření a přijímání; 

– zná psychologické dopady zvukových vjemů na 
posluchače; 

– umí používat nahrávací zařízení a mikrofony pro 
účely tvorby ruchů; 

– zná prostředí programu na zvukovou 
postprodukci; 

– zaznamená reálné zvuky, postprodukčně je 
upraví a aplikuje do své vizuální novely; 
 

6. Základy algoritmizace 
– historie automatizace 
– historie digitalizace 
– programovací jazyky 
– možnosti programování 
– základní příkazy 
 
7. Unity 
– co je to herní engine 
– prostředí Unity 
– assety, hierarchie, editor 
– základní pojmy: Game Object, 

Component, Prefab 
– navázané softwary a rozšíření 
– sprite editor 
– skriptování (Bolt) 
 
8. Jazyk C# 
– objektově orientované jazyky 
– příkaz 
– třída 
– funkce 
– atribut 
 
9. Zvuk - tvorba ruchů 
– definování základních pojmů 

o tón, šum, ruch 
o výška, délka síla, barva 

– základy nahrávání (ruchy, nástroje, 
hlasy) 

– základy editace (střih, prolínání) 
– základy mixu (hlasitost, panorama) 
– export (normalizace) 
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2. ročník, 4 hodiny týdně (128 hodin za rok) 

Žák/Žákyně: 

– vnímá a popíše rozdíl mezi vnímáním oka 
a kamerovým záznamem; 

– je schopen efektivně použít fotoaparát, zná jeho 
základní funkce (clona, citlivost, čas); 

– chápe a umí použít práci s různými typy 
objektivů; 

– vytváří fotografie v technicky dobré kvalitě; 
– rozšiřuje svůj slovník pojmů o terminologii 

filmového jazyka; 

1. Reálná kamera 
– používání kamery 
– kamerové vnímání prostoru 
– clona, čas, ISO 
– velikost záběrů 
– práce se světlem 
– rozlišení a technická kvalita 

 
2. Vliv filmu na herní design 
– cut scény (filmové sekvence ve hrách) 
– střídání velikostí záběrů 
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– zná standardní velikosti záběrů a je schopen je 
efektivně použít ve vizuálním vyprávění; 

– fotografie a videa je schopen postprodukčně 
upravit a použít jako referenci pro pohyb nebo 
strukturu materiálu; 

– ovládá způsoby zobrazování a druhy promítání; 
– zobrazuje jednotlivé geometrické prvky; 
– ovládá základy perspektivného zobrazování a 

promítání; 
– zhotovuje a čte technický výkres; 
– je schopen do programu Unity importovat 

objekty z Blenderu a nebo v něm vytvářet vlastní 
herní objekty; 

– zná uživatelské prostředí programu Unity; 
– zná nástroje programu Unity a jejich možnosti; 
– zná a používá nástroje vizuálního programování; 
– naprogramuje pohyb a jednoduché interakce 

hráče s herním prostředím a herními objekty; 
– uvědoměle vnímá vztah mezi pocitem ze hry 

a citlivostí a možnostmi hráčova pohybu; 
– je schopen postprodukčně upravit zvukové 

nahrávky a kombinovat je; 
– vnímá prostorovost zvuku a vkládá jej do 

programu Unity; 
– vytvoří zvukovou složku prostředí, ve kterém 

intenzita zvuku reaguje na pozici hráče; 
– je schopen zvuk randomizovat a vytvořit 

neopakující se zvukovou scenérii; 
– využívá a kombinuje zvukové banky s vlastní 

tvorbou zvuků; 
– analyzuje a popisuje využití zvuku k vytvoření 

pocitu hráče, posílení narativu hry a dokreslení 
herního prostředí; 

– doplňuje vlastní herní prostředí o aktivní 
zvukovou složku; 

– získává a dává kvalitní zpětnou vazbu na herní 
interakci a modifikuje její vlastnosti v závislosti 
na zpětné vazbě; 

– pohyb kamery 
– barevnost 
– filmová postprodukce 
– speciální efekty 

 
3. Základy technického zobrazování  
– technické kreslení 
– promítání 
– technické zobrazování 
– základy kótování 
 
4. Základy interakce v Unity 
– vstupy a kontrolery 
– pohyb 
– práce s kamerou a kamerami v Unity 
– pokročilé skriptování (průnik s fyzikou, 

triggery, timery, distance detection, 
interpolace) 

– post processing a vizuální styl 
(dynamika světla, hloubka ostrosti, 
atd.) 

– tvorba vlastních prototypů her 
– reflexe a upravování prototypů her 
 
5. Zvuk 
– ekvalizace, komprese, normalizace 
– 3D zvuk 
– implementace zvuku do Unity 
– parametrizace zvuku v reálném čase 
– izolované zvuky, atmosféry, hudba, 

voice over 
– implementace FMOD do Unity, zvuk 

jako Audio Event 

– rozšiřuje svůj slovník pojmů o terminologii 
z oblastí herního developmentu a herní 
produkce; 

– zná uživatelské prostředí verzovacích programů; 
– zná specifikaci importu a exportu jednotlivých 

tvůrčích programů; 
– zná přednosti a nedostatky jednotlivých 

grafických programů, využívá vhodné nástroje 
k úkolům; 

6. Produkční nástroje 
– pracovní postup herní produkce 
– herní development 
– verzování 
– git (nástroj na sdílení různých verzí hry 

v průběhu vývoje) 
– boards 
– definování produkčních pojmů 
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– vytvoří efektivní workflow svého pracovního 
procesu; 

– rozšiřuje svůj slovník pojmů o terminologii 
z oblasti programování 2D her; 

– prohlubuje své znalosti v rámci vizuálního 
skriptování v programu Unity; 

– je schopen naprogramovat komplexní pohyb 
hráče tak, aby se jednotlivé druhy pohybů daly 
kombinovat; 

– naprogramuje jednoduché herní systémy, které 
fungují nezávisle na aktivitě hráče, ale herní 
zážitek doplňují a rozšiřují; 

– vlastními slovy popíše význam a příklady Al 
v kontextu herní tvorby; 

– je schopen v rámci vizuálního programování 
vytvořit sadu vytvářející požadovaný vzorec 
chování; 

– odborným jazykem popisuje chování Al 
protivníků, analyzuje jejich design; 

– do své hry přidává chování herních objektů, 
vnímá, popisuje a je schopen obhájit vliv jejich 
chování na hraní; 

– rozšiřuje své dovednosti v rámci kvality 
nahrávání zvuku a zvukové postprodukce; 

– je schopen odborným jazykem popsat rozdíl 
mezi diegetickým a nediegetickým použitím 
zvuku, popsat jejich význam a příklady použití; 

– analyzuje a kriticky hodnotí použití hudebního 
doprovodu v různých hrách; 

– vlastnoručně nahraje hudební doprovod pro 
svou hru; 

– vědomě pracuje a je schopen obhájit zvukovou 
dramaturgii své hry; 

7. Herní umělá inteligence 
– podstata umělé herní inteligence (Al) 
– modely Al 
– analýza Al v historii 
– analýza Al v současných hrách 

 
8. Vizuální skriptování 
– podstata vizuálního skriptování 
– nástroje na vizuální skriptování 
– omezení a výhody 
 
9. Al skripty 
– pathfinding (programování pohybu 

herních postav) 
– motivační stroj NPC 
– rozhodovací diagramy 

 
10. Zvuk II 
– diegetický a nediegetický zvuk 
– zvuková scenérie 
– zvuková dramaturgie 
– analýza zvuku ve filmech a hrách 
– nástroje na tvorbu interaktivního, 

prostorového zvuku 
– FMOD 
– tvorba hudby 
– zvukový mix 

3. ročník, 4 hodiny týdně (128 hodin za rok) 

Žák/Žákyně: 

– rozšiřuje svůj slovník pojmů o terminologii 
z oblasti skriptování, základů syntaxe, 
dědičnosti, tříd a síťové komunikace; 

– ovládá základy programování v jazyce C#; 
– vytváří multiplayer hru umožňující komunikaci 

mezi hráči; 
– upravuje design svého multiplayeru způsobem, 

který podporuje komunikaci mezi hráči;  
– rozvíjí své znalosti v oblasti herního ovládání; 
– analyzuje a popisuje vliv kontroleru na hráčský 

1. Programování 
– základy programování v jazyce C# 
– základy syntaxe 
– dědičnost 
– síťová komunikace 

 
2. Tvorba multiplayeru v Unity 
– technické specifikace tvorby 

multiplayeru 
– nástroje tvorby multiplayeru 
– jednoduché nástroje pro síťovou 

komunikace 
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zážitek; 
– odborným jazykem popisuje různé druhy 

kontrolerů a VR rozhraní, jejich silné a slabé 
stránky a vliv na herní design; 

– upravuje nebo vytváří svůj vlastní kontroler 
a designuje prototyp hry určený pro něj; 
 

3.  Herní hardware 
– ovladač jako určující prvek herního 

vývoje 
– VR 
– Kinect 
– netradiční controllery 
– volant 
– pokoření klávesnice 
– MIDI controllery 
– vývoj, historie 
– viz imerze 
– pokus o vytvoření vlastního 

kontroleru 
– AR 
– stroje a komponenty, konzole 

– zná a umí na základní úrovni používat jazyk 
HTML; 

– tvoří vlastní kód webové stránky; 
– grafickou předlohu stránek převádí do kódu; 
– odborným jazykem popíše tvorbu pokročilých 

programů a správně zvolí postupy, kterými by 
jich dosáhl; 

– zná zdroje informací, které by mu umožnily 
řešení komplexních technických problémů; 

– dokáže odhadnout hardwarovou náročnost 
svých technických řešení; 

– zná možnost optimalizace kódu a herního 
designu a aktivně je využívá; 

– odborným jazykem popíše možnosti úpravy 
náročnosti; 

– zná moderní technologie používané pro tvorbu 
počítačových her a umí je vlastními slovy 
popsat; 

– odborným jazykem popíše možný vliv programů 
schopných učení na vývoj herních technologií; 

– vytvoří technicky funkční hru a je schopen 
odborným jazykem popsat její fungování 
i proces tvorby; 
 

4. Základy HTML 
– tvorba her v prohlížeči 
– HTML jazyk 
– návrh stránek 
– kódování stránek 
 
5. Pokročilé programování 
– komplexní Al chování 
– reaktivní prostředí 
– herní čas 
– počasí 
– náročné materiály (voda, písek) 
 
6. Úspora výpočetního výkonu 
– výpočetní náročnost procesů 
– úpravy počtu objektů ve hře 
– úpravy vykreslovací vzdálenosti 
– úprava vykreslování detailů 
 
7. Profesionální technologická řešení 
– Motion capture 
– externí renderovací programy 
– řešení pomocí Al 
 
8. Finalizace 
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4. ročník, 4 hodin týdně (112 hodin za rok) 

Žák/Žákyně: 

– pracuje samostatně v programech na výrobu 
počítačových her na pokročilé úrovni; 

1. Výběr technologie 
– analýza dostupných technologií 
– technologie a narativ 
– technická náročnost návrhů 

72 
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– je schopen zhodnotit výhody a nevýhody 
jednotlivých technologických možností a vybrat 
tu, která nejlépe podporuje narativ hry; 

– vytvoří technické demo, které dokazuje 
funkčnost zvolených technických postupů; 

– otestuje postupy různými úrovněmi zatížení 
a jasně popíše budoucí technická omezení; 

– vytváří plán alternativních řešení; 
– vědomě používá znalosti získané v průběhu 

studia, dokáže konkrétně popsat jejich vliv na 
jeho technická řešení; 

– obhajuje svá technická rozhodnutí odbornou 
terminologií; 

– aktivně vyhledává a řeší chybová hlášení; 
– umí popsat možnosti nalezení chybových hlášení 

a jejich řešení; 
– vytváří funkční hru hratelnou na cíleném 

hardwaru s minimálním množstvím poruch; 
– po dokončení hry její kód znovu přepracovává; 

 

– časová náročnost návrhů 
 
2.  Technologické demo 
– stupně testování  
– troubleshooting (řešení problémů) 
– tvorba technického řešení hry 
– navrhování úprav 
 
3. Technická omezení 
– hardwarová omezení 
– softwarová omezení 
– alternativní programy 
– technické zjednodušování 
– komprese dat 
– přenosy dat 
 
4. Bugy (programovací chyby) 
– bug reporting systémy (systémy na 

hlášení chyb) 
– cheaty pro vývojáře (možnost 

podvádění pro potřeby vývojáře) 
– efektivní betatesting (testování hry) 

 
5. Export 
– přizpůsobování platformám 
– first day update (úpravy her hned po 

vydání) 
– hráčská zpětná vazba 

 

 6. Praktická maturitní práce 40 
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Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace 

Učební osnova předmětu:  

ANIMACE - SEMINÁŘ  
Obor vzdělání: 82–41–M/05 

Grafický design 
Název ŠVP: Game art 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma 
Celkový počet hodin týdně za celou dobu 
vzdělávání:2 

Platnost: od 1. 9. 2021 

 

1. Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Volitelný předmět Animace - seminář umožňuje žákům prohloubit znalosti z předmětu 
Animace. Poskytuje potřebné vědomosti a dovednosti v oblasti speciálních metod a přístupů 
práce s pohyblivým obrazem jako například modelování ve 3D a kompoziting v 2D 
programech. Prohlubuje také znalosti klasické animace. Vede je k možnosti pokračování 
navazujícího studia na animačních nebo uměleckých školách. 

Charakteristika učiva 

Pokračování rozvíjení dovedností z předchozího studia, navazuje na probrané učivo 
s programy Adobe After Effects, Cinema 4D, ale také na znalosti klasické animace. Student je 
veden k rozvíjení osobitého animačního, filmového a výtvarného stylu. 

Směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Výuka semináře z animace směřuje k tomu, aby žáci: 

– orientovali se v probraných programech;  
– měli cit pro časování, střih i plynulý pohyb; 
– uvědomovali si rozmanité spektrum dosažených znalostí i možnosti jejich širokého 

využití. 

Strategie výuky  

Při probírání nového učiva je volena metoda teoretického výkladu kombinovaného 
s názornými multimediálními ukázkami. Učivo pěstuje v žácích cit pro formu a tvar, rozvíjí 
myšlení v čase i prostoru a schopnost prosazovat nová netradiční řešení. Aktivita žáků je 
podněcována samostatnými pracemi, které jsou na závěr podrobeny kolektivní konstruktivní 
kritice. Každý žák je tak veden k sebereflexi i reflexi práce svých spolužáků.  

Hodnocení výsledků žáků 

Žáci jsou hodnoceni z praktických animačních cvičení. Při hodnocení se sleduje originalita 
námětu, správnost technického i nápaditost literárního scénáře, pečlivost a také schopnost 
myslet v čase a prostoru, schopnost vytvářet plynulý a věrohodný pohyb.  

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

– představuje zákonitosti optiky v praxi oboru Motion design; 
– rozvíjí komunikativní schopnosti žáků, kteří jsou schopni reflexe i sebereflexe; 
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– vede žáka k odpovědnosti a schopnosti vlastního úsudku, ke koncentraci na určitý 
problém a hledání komplexního řešení i ke schopnosti využívat vlastní inspirační zdroje; 

– učí žáky přesnosti, pečlivosti, samostatnosti, důslednosti, k osvojení řemeslných 
dovedností i k dobré organizaci práce; 

– žáci pak dokáží analyzovat zadaný úkol a umí prosazovat netradiční myšlenky. 
 
Průřezová témata 

Občan v demokratické společnosti – je žádoucí, aby žáci: 

– uplatňovali ve svém životním stylu estetická kritéria, chápali význam umění pro člověka 
a přistupovali s tolerancí k estetickému cítění, vkusu a zájmu druhých lidí; 

– vážili si materiálních a duchovních hodnot, dobrého životního prostředí a byli ochotni se 
podílet na ochraně kulturních a historických památek. 

Informační a komunikační technologie 

– téma bude naplňováno jak v rámci získávání informací faktické povahy pro bezprostřední 
odborné využití, tak i pro získávání celkového přehledu z multimediálních zdrojů 
(obrazový materiál, animované filmy, odborná literatura, výstavy, apod.). 

 

Hodinové dotace jednotlivých tematických celků mají pouze orientační charakter. 

2. Rozpis učiva  

4. ročník, 2 hodiny týdně (56 hodin za rok) 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
Hodinová 

dotace 

Žák/Žákyně: 

– zná a aplikuje všechny principy animace 
      na své práce; 

 

1. Principy animace - opakování 

– zploštění a roztáhnutí 
– očekávání 
– režie 
– animování přímo proti animování 

klíčových pozic 
– setrvačnost a překrývající se akce 
– pomalu před akcí, pomalu po akci 
– oblouky 
– druhotná akce 
– časování 
– přehánění 
– perspektiva 
– charisma postav 

16 

– pokročile ovládá dostupné školní animační 
programy; 

– věnuje se tvoření vlastních autorských projektů. 

2. Pokročilá animace 

- klasická a počítačová 

 

40 
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1. Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Aplikace poznatků z již absolvovaných hodin dějin moderního umění a dějin výtvarné kultury 

na současné umění. Seminář je zaměřen na doplňování souvislostí v rámci umění 20. století 

a vytváření spojnic k umění současnému. Úkolem je tedy prostřednictvím souvztažností 

poskytnou žákům prostor pro opakování již nabytých vědomostí k maturitní zkoušce 

či přijímacímu řízení na vysoké školy a zároveň jejich vědomosti rozšířit.  

Charakteristika učiva 

Obsah předmětu je rozdělen na dvě poloviny. První část v souvislosti s lednovými přijímacími 

zkouškami na vysoké školy je zaměřena na několik významných proudů moderního umění, 

které významně poznamenaly současnou produkci světových i českých umělců. Žáci získávají 

přehled o inspiračních zdrojích současných umělců a kategorizují si předchozí znalosti. Druhá 

část je věnována zevrubnému opakování jednotlivých období a směrů od pravěku po 

modernu, a to takovým způsobem, aby pomohla studentům s přípravou k maturitní zkoušce 

z dějin výtvarné kultury. Seminář je také rozšířen o navštěvování současných výstav 

a sledování významných uměleckých událostí (bienále, udílení cen, Documenta aj.). 

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 v daném období 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. 

 

 

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

Učební osnova předmětu: 

DĚJINY UMĚNÍ - SEMINÁŘ 

Obor vzdělání: 82–41–M/05 

Grafický design 
Název ŠVP: Game art 

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

vzdělávání: 2 

Platnost: od 1. 9. 2021 
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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 

Hodnocení výsledků žáků  

Hodnotí se především hloubka porozumění daným tématům, rozpoznání zásadních 

osobností a děl moderny i současného umění. Součástí hodnocení jsou i doplňkové úkoly 

zkoumající schopnost práce s teoretickým textem a užívání správných uměnovědných 

výrazů. 

 

 

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, Animací 

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. 
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Hodinové dotace jednotlivých tematických celků mají pouze orientační charakter. 

 

 2. Rozpis učiva  

4. ročník, 2 hodiny týdně (56 hodin ročně) 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
Hodinová 

dotace 

Žák/žákyně 
– se orientuje v historických a kulturních 

souvislostech první poloviny 20. století; 
– rozliší pojmy moderní a současné umění;  
– vysvětlí umělecká a politická východiska 

jednotlivých poválečných uměleckých 
směrů; 

– zná hlavní osobnosti poválečného umění 
v USA a Evropě; 

– rozliší základní směry moderního a 
současného umění v USA a v Evropě. 
(abstraktní expresionismus, informel, art 
brut) ; 

 

1. Východiska moderního umění v USA a 
Evropě 
 

6 

– rozliší základní směry umění 60. let; 
– vyjmenuje hlavní představitele jednotlivých 

směrů (minimalismus, land art, konceptuální 
umění, pop art) ; 

– vysvětlí přístupy a umělecká východiska 
jednotlivých směrů; 

– vyjmenuje hlavní osobnosti a klíčová díla 
jednotlivých směrů; 

 

2. Umění  60. let a jeho odkaz dnešku 
 

8 

– se orientuje v nejvýznamnějších přehlídkách 
současného umění;  

– se orientuje ve výstavním provozu a definuje 
role jednotlivých významných profesí v jeho 
rámci; 

– jmenuje hlavní osobnosti stojící za 
přelomovými výstavními projekty; 

 

3. Přehlídky umění (Documenta, Bienále 
v Benátkách aj.) a role kurátora 
 

4 

– se orientuje v kulturním prostředí současné 
české výtvarné scény;  

– jmenuje hlavní osobnosti současného umění 
u nás;   

– vysvětlí specifika tvorby českých umělců a 
českých uměleckých skupin;  

 
 

4. Současná česká výtvarná tvorba 6 
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– rozpozná základní východiska pro aktuální 
tvorbu architektury a designu; 

– jmenuje hlavní osobnosti současného 
designu a architektury;  

– porovná jednotlivé charakteristické znaky 
architektury a designu s aktuálními 
uměleckými trendy;  
 

5. Postmoderní a současná architektura  
a design 

6 

– se orientuje v základních historických faktech 
spjatých s daným obdobím; 

– jmenuje hlavní díla daného období, 
v architektuře, sochařství nebo malířství;  

– vysvětlí jednotlivé stavební, sochařské i 
malířské principy těchto období;  
 

6. Maturitní opakování: 
 Pravěk a Starověk 

4 

– se orientuje v základních historických faktech 
spjatých s daným obdobím; 

– jmenuje hlavní díla daného období,  
v architektuře, sochařství nebo malířství;  

– vysvětlí jednotlivé stavební, sochařské i 
malířské principy těchto období; 
 

7. Maturitní opakování: Středověk 4 

– se orientuje v základních historických faktech 
spjatých s daným obdobím; 

– jmenuje hlavní díla daného období, 
v architektuře, sochařství nebo malířství;  

– vysvětlí jednotlivé stavební, sochařské i 
malířské principy těchto období; 
 

8. Maturitní opakování: Renesance a 
baroko 

8 

– se orientuje v základních historických faktech 
spjatých s daným obdobím; 

– jmenuje hlavní díla daného období, 
v architektuře, sochařství nebo malířství;  

– vysvětlí jednotlivé stavební, sochařské i 
malířské principy těchto období; 
 

9. Maturitní opakování: Umění 19. století  8 

– se orientuje v historickém kontextu daného 
období;  

– rozliší jednotlivé směry počátku 20. století; 
– jmenuje hlavní osobnosti a nejdůležitější díla 

jednotlivých směrů. 
 

10. Maturitní opakování: Umění počátku 
20. století 

4 
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1. Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl: 

Cílem předmětu Semináře z fotografie je umožnit žákům ovládnout funkce fotografického 
přístroje, základy práce se světlem v ateliéru a exteriéru. Fotografické úkoly mají technickou 
i výtvarnou část. 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 upevňování mezipředmětových vztahů, zvláště s předměty Video 
a Technologie.  

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. 

Hodnocení výsledků: 

Oblasti hodnocení žáků jsou: 

– ovládnutí funkcí fotografického přístroje 
– výtvarnost projevu a zvládnutí výtvarných vyjadřovacích postupů 
– nápaditost při řešení úkolů 
– hledání nových metod, neobvyklost řešení 

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

Učební osnova předmětu:  

FOTOGRAFIE - SEMINÁŘ 
Obor vzdělání: 82–41–M/05 

Grafický design 
Název ŠVP: Game art 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma 
Celkový počet hodin týdně za celou dobu 
vzdělávání: 2 

Platnost: od 1. 9. 2021 
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– preciznost při práci s materiálem /např. maketa knihy/ 
– aktivita, soustředěnost 
 

Hodinové dotace jednotlivých tematických celků mají pouze orientační charakter. 

2. Rozpis učiva 

4. ročník, 2 hodiny týdně (56 hodin ročně, volitelný předmět) 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák/žákyně: 
– 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 jeho 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.); 

– účelem je fotografická dokumentace práce 
na oboru, průběžná práce na vlastním 
portfóliu, úkolem předmětu je vytvářet 
fotografické podklady pro vlastní tvorbu 
a napomáhat při realizaci úkolů, kde 
fotografie může být primární nebo 
sekundární složkou daného společného 
úkolu. 

 
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 neostrost a hloubka ostrosti 
Práce s různými druhy osvětlení. 
 
Fotografování plošných předloh, reprodukce. 
 
 
Fotografování trojrozměrných předmětů, 
interiér, exteriér. 
 
Základy pohybové fotografie. 
 
 
 
 
 
V průběhu celého roku průběžná 
dokumentace prací oboru, vytváření si 
vlastního portfolia a práce na průnikových 
tématech oboru z hlediska využití 
fotografického záznamu. 

56 
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Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace 

Učební osnova předmětu:  

MATEMATIKA - SEMINÁŘ   

Obor vzdělání: 82–41–M/05 

Grafický design 
Název ŠVP: Game art 

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

vzdělávání:2  

Platnost: od 1. 9. 2021 

 

1. Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Volitelný předmět Seminář z matematiky umožňuje žákům prohloubit a rozvíjet znalosti 
z předmětu matematika. Poskytuje potřebné znalosti ze základních odvětví matematiky 
důležitých k úspěšnému složení státní maturity nebo přijímacích zkoušek z matematiky na 
vysoké školy.  

 

Charakteristika učiva 

Učivo navazuje na získané vědomosti z předchozího studia, prohlubuje znalosti o funkcích 
a rovnicích, rozšiřuje dovednosti v oblasti úpravy matematických výrazů, doplňuje znalosti 
z oblasti trigonometrie, stereometrie, analytické geometrie, kombinatoriky a počtu 
pravděpodobnosti. 
Vede žáky k samostatnému řešení příkladů, správnému využívání kalkulačky a matematicko-
fyzikálních tabulek. 

 

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 
– rozvíjeli logické myšlení 

 

Strategie výuky 

Ve výuce je uplatňována jak frontální výuka, tak skupinová či samostatná práce. Žáci pod 
vedením učitele řeší úlohy a problémy. 
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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. 
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.  
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Hodinové dotace jednotlivých tematických celků mají pouze orientační charakter.  

 

2. Rozpis učiva  

4. ročník, 2 hodiny týdně (56 hodin ročně) 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
Hodinová 

dotace 

Žák/Žákyně: 

– 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; 

– rozloží mnohočlen na součin užitím vzorců a 

vytýkáním; 

1. Operace s čísly a výrazy 

– číselné obory 

– absolutní hodnota reálného čísla 

– intervaly jako číselné množiny 

– mocniny a odmocniny 

– mnohočleny 

– lomené výrazy 

– výrazy s mocninami a odmocninami 

4 

 

– řeší lineární a kvadratické rovnice a jejich 

soustavy, lineární a kvadratické nerovnice; 

– užívá rovnic při řešení slovních úloh a úlohách 

z praxe; 

– vyjádří neznámou ze vzorce; 

2. Řešení algebraických rovnic, nerovnic 
a jejich soustav 

– lineární rovnice a nerovnice 

– kvadratická rovnice a nerovnice 

– soustavy rovnic a nerovnic 

 

2 

 

 

 

 

– charakterizuje jednotlivá tělesa; 

– užívá poznatků o tělesech v praktických úlohách; 

– umí vypočítat objem a povrch základních i 

složených těles; 

 

 

4. Stereometrie 

– základní vztahy v prostoru 

– objemy a povrchy těles 

 

4 
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– určí souřadnice dvou bodů a souřadnice středu 

úsečky; 

– rozliší pojmy vektor a orientovaná úsečka; 

– provádí základní operace s vektory; 

– umí vyjádřit rovnici přímky; 

– řeší polohové a metrické úlohy; 

 

5. Analytická geometrie 

– souřadnice bodů a vektorů 

– úhel vektorů 

– parametrická a obecná rovnice přímky 

– směrnicový a úsekový tvar rovnice 

přímky 

– vzájemná poloha přímek v rovině 

 

 

12 

 

– určí posloupnosti vzorcem pro n-tý člen, graficky 

a výčtem prvků; 

– určí aritmetickou posloupnost a chápe význam 

diference; 

– určí geometrickou posloupnost a chápe význam 

kvocientu; 

– užívá poznatků o posloupnostech při řešení úloh 

finanční matematiky; 

 

6. Posloupnosti a finanční matematika 

– aritmetická posloupnost 

– geometrická posloupnost 

– finanční matematika 

 

 

8 

– užívá základní kombinatorická pravidla; 

– rozpozná kombinatorické skupiny; 

– počítá s faktoriály a kombinačními čísly; 

– užívá pojmy náhodný pokus, výsledek 

náhodného pokusu, náhodný jev, opačný jev, 

nemožný jev a jistý jev; 

– určí množinu všech výsledků náhodného 

pokusu, vypočítá pravděpodobnost náhodného 

pokusu; 

– užívá statistických pojmů, rozlišuje mezi nimi; 

– vypočítá četnost, relativní četnost, aritmetický 

průměr, medián, modus, rozptyl a směrodatnou 

odchylku; 

– umí vyhledat a vyhodnotit statistická data 

z grafů a tabulek; 

 

7. Kombinatorika, pravděpodobnost, 
statistika 

– pravidlo součtu a součinu 

– faktoriál a kombinační čísla 

– variace, permutace, kombinace 

– základy počtu pravděpodobnosti 

– základy statistiky 

 

10 

 

 

 

Vybrané partie k maturitě a přijímacím 
zkouškám na VŠ, průběžné opakování 
učiva, písemné práce, cvičné maturitní 
testy 

8 
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Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace 

MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZABEZBEČENÍ 

Obor vzdělání: 82–41–M/05 
Grafický design 

Název ŠVP: Game art 

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

Platnost: od 1. 9. 2021 

 

Pro zajištění kvalitní výuky škola vlastní klasické učebny vybavené dataprojektory 
a k dispozici jsou i specializované prostory školy, tři ateliéry figurálního kreslení, dvě 
fotostudia, grafická dílna i dílny technického zaměření. Samozřejmostí je i tělocvična 
s odborným nářadím a náčiním. Pro výuku ITC má škola čtyři v síti pracující učebny. Zejména 
žákům Game artu slouží ucelené pracoviště oboru, které je složeno z velké modulární 
místnosti pro výuku Game designu, dvou počítačových učeben, z nichž jedna je určena pro 
individuální a druhá pro skupinovou práci a pro dílny. V rámci oborového vybavení žáci 
postupně  získávají potřebné dovednosti pro tvorbu počítačových her, jejich vizuálu a zvuku. 
Videotechnika a audiotechnika je zastoupena profesionálním vybavením jako jsou rekordéry, 
mikrofony, studiový audiomix a je žákům plně k dispozici. Ve vazbě na daný vzdělávací 
program bude software zajištěn především volnými verzemi profesionálních programů na 
tvorbu 2D a 3D grafiky a počítačových her jako jsou Unity, Blender, DaVinci Resolve, Affinity 
Photo a další. Teoretické zázemí výuce poskytuje oborová i rozsáhlá odborná knihovna školy. 
Žáci mají mimo vyučovací hodiny volný přístup k internetu včetně možnosti tisku, kartový 
systém jim umožňuje samostatné kopírování ve školní studovně u knihovny.  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. Stravování je zajištěno ve školní jídelně, ubytování je možné na 
internátech Jihomoravského kraje. 
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Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace 

PERSONÁLNÍ ZABEZBEČENÍ 

Obor vzdělání: 82–41–M/05 
Grafický design 

Název ŠVP: Game art 

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

Platnost: od 1. 9. 2021 

 

Všeobecně-vzdělávací i odbornou výuku na škole zajišťuje asi 50 pedagogických pracovníků. 
Všichni vyučující mají potřebnou pedagogickou i odbornou způsobilost pro předměty, které 
vyučují. V čele střední školy stojí ředitel a zástupce (pro pedagogickou a organizační oblast), 
vedením oboru je pověřen vedoucí oboru. Třídní učitel aktivně spolupracuje s učiteli 
všeobecných i odborných předmětů, s výchovným poradcem i metodikem prevence.  

Své znalosti si pedagogové dále rozšiřují, prohlubují a inovují účastí na akcích v rámci dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků; nejčastěji využívaná školení a semináře jsou vybírána 
v rámci Střediska služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Brno, Hybešova 15. Důležitým sepětím školy s oblastí praxe je tvůrčí činnost výtvarníků 
a odborných pedagogů v rámci své vlastní výtvarné a odborné činnosti. K tomu se snaží 
vedení školy vytvořit podmínky koordinací této činnosti s výukou. Na škole aktivně pracuje 
výchovný poradce a metodik prevence sociálně-patologických jevů. O provoz odborných 
učeben, učeben, jídelny a technického chodu školy se stará více jak deset nepedagogických 
pracovníků. 
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Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace 

SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY 

Obor vzdělání:   82–41–M/05 
Grafický design 

Název ŠVP: Game art 

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

Platnost: od 1. 9. 2021 

 

Spolupráce se sociálními partnery je velmi důležitou součástí života školy. Poskytuje možnost 
seznámit žáky s pracovišti v rámci odborných exkurzí, absolvovat odbornou praxi, získávat 
přehled o problematice oboru v širších souvislostech. 

V rámci spolupráce se sociálními partnery je školní výuka obohacována především 
o lektorskou činnost přizvaných odborníků. Škola oslovuje profesní odborníky z oboru herní 
tvorby, např. z herních studií nebo nezávislé tvůrce, kteří pro žáky realizují přednášky 
a workshopy. Tematicky se tyto přednášky dotýkají nových trendů, sdílení zkušeností ze 
specializací v herní tvorbě, spolupráce studia se zadavatelem, herní produkce, představení 
významných zakázek a jejich realizací. Tyto akce pomáhají při plánování odborné praxe. 
Během výuky žáci navštěvují brněnská herní studia, muzea, vysoké školy, game jamy, herní 
veletrhy, výstavy a festivaly. Žáci a žákyně se na exkurzích seznamují se současnými 
i progresivními technologiemi. Žáci se účastní mezinárodních soutěží či veřejných kampaní 
pro neziskové organizace a jiné společnosti. 

V roce 2005 byla na škole zřízena školská rada v souladu s §167 odst. 1 a 2 zákona č. 
561/2002 sb. Školskou radu tvoří dva zástupci zřizovatele, dva  zástupci pedagogického sboru 
střední školy, zástupce pedagogického sboru VOŠ, dva zástupci z řad rodičů našich žáků 
a zletilý student z VOŠ. Školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád  
a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků; je pravidelně seznamována s chodem 
školy. 

 


