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Charakteristika/anotace

Cílem komplexní úlohy je seznámit žáky s postupy analýzy psychologie filmu tak, aby byl schopen vlastní
anlitické činnosti v této oblasti. Žáci se seznámí s definováním a rozborem filmové psychologie a jejích
aspektů.

JÁDRO ÚLOHY
Očekávané výsledky učení
Žák:
analyzuje psychologii filmu
kategorizuje a charakterizuje jednotlivé prvky psychologie filmu
analyzuje ve skupině vybrané filmové fragmenty a posoudí jejich rozdílné působení na spolužáky ve
skupině
analyzuje příklady odlišných přístupů vybraných filmových autorů k psychologii filmu
aplikuje a vyhodnotí získané poznatky v rámci závěrečné skupinové prezentace
využívá psychologii ve vlastním autorské filmové činnosti

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč.
doporučeného časového rozvrhu
Učební činnosti žáků:
seznámí se a následně charakterizuje a kategorizuje psychologii filmu
využívá získané poznatky a postupy ve vlastní percepci audiovizuálního díla a v následné analýze
aktivně se zapojuje do výuky a zodpovídá kontrolní otázky vyučujícího
Doporučený časový rozvrh: 8 hodin
Úvodní prezentace vyučujícího - 2 hodiny
představení pojmu psychologie filmu, prvky psychologie filmu,názorně demonstrační ukázky scén z
vybraných filmů a jejich rozbor, rozdělení doskupin
Práce ve skupinách - 4 hodiny
Přiřazení filmů skupinám, skupinová práce - rozbr scény,rozbor stopáže filmu, vytvoření společné
prezentace
Závěrečná prezentace - 2 hodiny
skupinová prezentace rozboru psychologie vybraného filmu a jedné konkrétní scény

Metodická doporučení
Komplexní úloha může být využita v rámci výuky jako součást praktických modulů (videoklip, obrazová
postprodukce, apod.).

Způsob realizace
teoretická frontální výuka - úvodní prezentace
praktická forma výuky v učebně s potřebným vybavením
samostatná příprava žáka (tvorba samostatné práce dle zadání)
závěrečná prezentace, hodnocení

Pomůcky
Učební pomůcky nezbytné pro zdárnou realizaci úkolu:
pro žáka:
počítač s potřebným programem
počítač s připojením k internetu
psací potřeby

pro učitele a technické vybavení:
učebna s potřebným vybavením
počítač s připojením k internetu
dataprojektor
plátno na promítání

VÝSTUPNÍ ČÁST
Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů
Metody slovní - monologické:
odborný výklad s prezentací obsahující
úvod do základů psychologie
popis a význam psychologie filmu
kategorizaci prvků psychologie filmu
Metody slovní - dialogické:
průběžný dialog s žáky v průběhu prezentace
záverečná diskuse při prezentaci skupin žáků
Metody názorně demonstrační:
ukázky rozdílných přístupů k psychologii filmu vybranými filmovými autory
Přímé vyučování:
skupinová práce žáka (analýza psychologie vybraného filmu)
orientace žáka v učivu
prezentace vlastní práce před spolužáky ve třídě
hodnocení samostatné práce
Zpracování samostatné práce:
skupinová práce s cílem vytvoření společné prezentace analyzující vybrané filmové dílo z pohledu
psychologie filmu
Popis skupinové práce:
skupinová prezentace na téma psychologie filmu vybraného filmu
prezentace obsahuje:
základní informativní profesní bio autora vybraného filmu
představení obsahu filmu a popis snímku z pohledu žánru
rozbor z pohledu psychologie filmu celé stopáže filmu
jednu vybranou scénu s detailní analýzou filmové psychologie
rozbor individuálních reakcí členů skupiny z pohledu filmové psychologie
technické parametry:
min. 15 slidů
výklad s prezentací min. 15 minut
rovnocenné zapojení všech členů skupiny
max. 4 žáci v jedné skupině
uvedení zdrojů na závěr prezentace

Kritéria hodnocení
prospěl - neprospěl.
prospěl:
aktivita v průběhu modulu, samostatné předvedení orientace v učivu a správné řešení úkolů
úplné a správné řešení závěrečné práce v podobě prezentace

neprospěl:
neschopnost orientace v učivu, nesprávné řešení úkolů v ústní i praktické formě zkoušení
nesprávné řešení závěrečné práce v podobě prezentace
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