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TEORIE A DĚJINY FILMU A AUDIOVIZUÁLNÍ KULTURY  

OBOROVÝ TEST 2018 – varianta B, metodika hodnocení 
 

1. Jaký je rozdíl mezi promítáním filmu a jeho vysíláním? (1 bod) 

 

O: Promítání se vztahuje ke kinu, kde světelné paprsky přenášejí obraz pomocí přístroje na promítací plochu. 

Vysílání znamená přenos televizního nebo rozhlasového signálu pomocí pozemní, satelitní či kabelové sítě. 

 

H: Abychom dali bod, musí být odpověď kompletní, tedy vysvětlit jak promítání, tak vysílání. 

 
 

2. V čem spočívá výhoda multiplexů ve srovnání s jednosálovými kiny? (2 b) 

 

O: Multiplex nabízí souběžně několik filmů v několika sálech a promítá se i při účasti jediného diváka; promítání 

ve všech sálech lze snadno obsluhovat z jediné kabiny. Umístění multiplexů do nákupních galerií umožňuje cílit 

na nakupující a rodinné publikum, které má šanci pokaždé si něco z nabídky vybrat. Program se aktualizuje 

z týdne na týden podle návštěvnosti. Před digitální érou bylo výhodou multiplexů promítání ve vysoké technické 

kvalitě, včetně např. 3D, a premiérové nasazování filmů, na jejichž kopie si jednosálová kina musela několik 

týdnů počkat. Tuto výhodu digitalizace smazala. 

 

H: Jeden nebo dva body udělíme i při částečné znalosti problematiky. 

 
 

3. Kdo jsou youtubeři a jaké je jejich postavení v současné audiovizuální kultuře? (3 b) 

 

O: Youtubeři jsou tvůrci krátkých videí, které umisťují na internetovém serveru YouTube a promlouvají jejich 

prostřednictvím ke svým fanouškům, např. o svých názorech, životním stylu, aktivitách atd. Svou popularitu mezi 

adolescentními diváky využívají k prezentaci výrobků a mohou tím pádem získat příjem z jejich propagace. 

 

 

4. Co se snažíme zjistit, uvažujeme-li o fotogenických rysech filmového obrazu? (2 b) 

 

O: Viz  http://cinepur.cz/article.php?article=937 
 

H: Jeden bod za spojení s fotogeničností snímaného objektu (např. člověk či automobil vypadající dobře na 

plátně), plné hodnocení při zakotvení pojmu v dějinách myšlení o filmu (Louis Delluc etc.) a hledání podstaty 

filmu jako umění. 

 

 

5. Budeme-li ve filmu analyzovat mizanscénu, jaké jeho vlastnosti nás budou zajímat? (3 b) 

 

O: Například dekorace, kostýmy, rekvizity, osvětlení, masky a líčení, rozmístění a pohyb herců v prostoru, tedy 

vše, co je vidět před kamerou. 

 

H: Za obecnou charakteristiku jeden bod, po jednom bodu za každý prvek mizanscény. Netřeba vyjmenovat 
všechny. 

 

 

6. Čím se liší jízda kamery od panorámování? (2 b) 

 

O: Při panorámování se kamera otáčí kolem vlastní osy, při jízdě se pohybuje. 

 

 

7. V čem spočívá rozdíl mezi diegetickým a nediegetickým zvukem? Uveďte příklad. (2 b) 

 

O: Diegetický zvuk má zdroj ve světě příběhu, nediegetický nikoli. Zvuk klavíru, na který hraje hrdinka, je 
diegetický; pokud však klavír ani reprodukční zařízení v dané scéně nablízku není, a přesto ho slyšíme, jedná se 

zřejmě o zvuk nediegetický. Bojový zpěv zbrojnošů šikujících se k bitvě je zvukem diegetickým, orchestrální 

doprovod při jejich útoku nikoli. Atd. 

 

http://cinepur.cz/article.php?article=937
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H: Jeden bod za objasnění, druhý za příklad. Nepřijímají se tautologické odpovědi typu: diegetický zvuk patří do 

diegeze. 

 

 

8. Čím se zabývá sémiotika? (1 b) 

 

O:. Sémiotika zkoumá znakové systémy 

 

 
9. Pojem syžet představuje události, jež ve filmu vidíme a slyšíme, a to v pořadí, v jakém je vidíme a slyšíme. Pojem 

fabule představuje naši mentální rekonstrukci událostí zprostředkovaných syžetem v jejich příčinných a 

chronologických souvislostech, takže fabule začíná vždy nejstarší událostí a končí událostí nejnovější. Zvolte si 

jeden z následujících filmů, krátce popište jeho syžet a poté jeho fabuli. (4 b) 

 

Přes kosti mrtvých (Agnieszka Hollandová) 

Tátova volha (Jiří Vejdělek) 

Tlumočník (Martin Šulík) 

Vražda v Orient expresu (Kenneth Branagh) 

Wind River (Taylor Sheridan) 

 
 

10. Označte níže tvrzení, která jednoznačně vyplývají z následujícího textu: (3 b) 

 

Umělecké dílo může působit nestravitelně, ba dokonce odpudivě, neboť vyvolává v pozorovateli pocit 
strachu nebo vědomí viny, anebo stupňuje prožívání těchto pocitů. Může tak působit i proto, že znovu 
oživuje potlačená přání, nebo že ve vědomí pozorovatele znovu vyvolává nevyřešené rozpory, a konečně i 
proto, že umělec spíše zdůrazňuje, než zakrývá skutečnost, že svět kolem nás je v troskách, a pocit, že 
nejsme asi zcela bez viny na jeho zničení. Naproti tomu nás jiná umělecká díla přitahují a uspokojují, neboť 
zobrazují pokojný, zdravý, bezpečný, neporušený a nezničitelný svět, protože nám pomáhají řešit naše 
vlastní problémy, to znamená, že je ukazují jako řešitelné, a proto neškodné. 

Arnold Hauser, Filosofie dějin umění, Praha, Odeon 1975, s. 67 
 

a) I dílo, které působí nestravitelně nebo odpudivě, může být dílem uměleckým. 

b) Jen takové dílo, které vyvolává strach a působí odpudivě, můžeme nazvat uměleckým. 
c) Někteří umělci akcentují pocit, že jsme se podíleli na zničení světa. 

d) Pouze zdravá díla, která zobrazují bezpečný a nezničitelný svět, lze nazvat uměním.  

e) Svět kolem nás je v troskách. 

f) Úkolem každého uměleckého díla je uklidňovat pozorovatele a řešit jeho problémy.  

g) Umělecká kritika je povinna pranýřovat nezdravé a odpudivé umění. 

 

O: a), c), e)  

 

 

11. Jaký význam může mít v souvislosti s audiovizí adjektivum širokoúhlý? Spojte je s vhodnými substantivy.  

(2 b) 
 

O: Např. širokoúhlý formát, širokoúhlý objektiv, širokoúhlé kino, širokoúhlý film. 

 

H: K získání dvou bodů stačí dva případy. 

 

 

12. Podle jakých znaků můžeme definovat žánr westernu? (2 b) 

 

O: Podle místa a času děje (Divoký Západ v době osidlování, přibližně od druhé poloviny 19. do začátku 20. 

století), typických postav (šerif, kovboj, pistolník, zlatokop, rančer, bandita, psanec, Indián…), dějových motivů 

(přepadení vlaku, banky, dostavníku…, souboj pistolníků, stavba železnice, jízda na koni, táboření, 

pronásledování…), konfliktů (osamělý hrdina či skupina pistolníků proti přesile…), lokací (saloon, divočina, 
prérie…), kostýmů (opasek, klobouk, vesta…) a rekvizit (puška, laso, sedlo, pistole, nůž, krytý vůz…). Přičemž 

nemusí být přítomny všechny tyto znaky dohromady; existují lokální varianty žánru, které se mohou odehrávat 

v jiných dobách a na jiných územích (sovětský eastern, partyzánský western v Jugoslávii apod.). 
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H: K zisku dvou bodů stačí uvést alespoň dva z typických znaků westernu. 

 

 

13. Z čeho povstala kampaň #MeToo, co je jejím obsahem a jak ovlivnila filmový průmysl? (3 b) 

 

O: Heslo "Me Too" v souvislosti se znásilněním používala v roce 2007 afroamerická aktivistka Tarana Burke. K 

jeho aktualizaci došlo na podzim 2017 po obvinění hollywoodského producenta Harveyho Weinsteina ze 

sexuálního obtěžování hereček. Z případu se vyvinula kampaň, ve které se nejen ženy a nejen herečky svěřují se 
zážitky, při kterých se cítily být obětí sexuálního obtěžování. Následovala obvinění dalších celebrit filmové scény, 

přeobsazování filmů či jejich vyřazování z festivalových programů kvůli účasti některého z provinilých umělců. 

 

H: Tři body umožňují diferencovat rozsah znalostí o daném fenoménu.  

 

 

14. Vyberte si dvě z následujících internetových adres a napište, jaké služby svým uživatelům poskytují (2 b): 

 

ČSFD.cz 

FDb.cz 

filmovyprehled.cz/cs 

imdb.com 

ZÓNA *** netuctové filmy (nejen) na DVD 

 

15. Vyberte si jeden z následujících časopisů, charakterizujte jeho obsah a napište, jak často vychází: (3 b) 

 

Cinepur, Film a doba, Iluminace, Kino-Ikon 

 

O: Cinepur je esejistický filmový dvouměsíčník, přispívají do něj převážně kritici mladší generace, nabízí 

festivalové referáty, rozhovory, recenze a rubriku Téma. Film a doba je esejistický filmový čtvrtletník, nabízí 

festivalové referáty, rozhovory, recenze a rubriku Téma. Iluminace je odborný filmový čtvrtletník, jednotlivá čísla 

přinášejí monotematické bloky, rubriky Obzor, Edice, Projekty apod. Kino-Ikon je slovenský odborný filmový 

časopis, vychází dvakrát ročně, přináší články, reflexe, rozhovory a rubriku Frame – „kritický občasník študentov 
filmovej vedy“. 

 

 

16. V květnu 2018 se v Brně odehrál pilotní ročník festivalu Serial Killer. Zaškrtněte, na co se tento nový festival 

zaměřuje: (1 b) 

a) na dokumentární snímky z produkce veřejnoprávních televizí 

b) na filmy inspirované komiksem 

c) na filmy o masových a sériových vrazích 

d) na filmy žánru noir 

e) na kriminální filmy a detektivky 

f) na televizní a online seriálovou tvorbu ve střední a východní Evropě 

 
O: f) 

 

 

17. Navrhněte periodizaci dějin české kinematografie od počátků do současnosti, návrh stručně zdůvodněte. (3 b) 

 

O: Například: 

 

a) němý film za Rakouska-Uherska  

b) němý film od vzniku ČSR (1918– 1929)  

c) zvukový film do konce ČSR (1930 –1939) 

d) období protektorátu Čechy a Morava (1939–1945) 
e) státní kinematografie od r. 1945 do r. 1963  

f) státní kinematografie v období nové vlny (zlatá šedesátá, 1963–1969)  

g) státní kinematografie od r. 1969 (nástup normalizace) do konce éry socialismu (1989) 

h) od počátku privatizace (1990) do současnosti. 
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H: Není podstatné, zda uchazeč uvede období všechna a právě takto (může zvlášť rozlišit např. i roky 1945–1948, 

dobu přestavby 1985–1989 atd). Platí i odpověď typu: němý film – zvukový film – znárodněný film – 

postsocialistický film apod., stejně jako méně obvyklé návrhy, pokud jsou založeny na zřetelných kritériích. 

Plného počtu bodů nemůže dosáhnout, kdo udělá chybu v posloupnosti nebo v historickém zařazení (poplete např. 

protektorát s normalizací), případně projeví jiný zásadní nedostatek orientace v dějinách. 

 

 

18. Co byl kočovný kinematograf? (1 b) 
 

O: Způsob předvádění filmových představení v rané éře kinematografie (přibližně 1896–1912), kdy majitelé 

kinematografických licencí cestovali od města k městu a promítali v boudách či stanech, na jarmarcích, ale i 

v kavárnách, varieté a kabaretech. Jednalo se o pásma krátkých filmů, často uváděných jako součást širšího 

programu (včetně hudebních, kouzelnických aj. čísel). 

 

 

19. Co se v československé kinematografii změnilo po vydání dekretu prezidenta Edvarda Beneše z 11. srpna 1945 o 

opatřeních v oblasti filmu? Do kdy platnost tohoto dekretu trvala? (3 b) 

 

O: Jednalo se tzv. znárodnění, tedy převedení veškeré filmové výroby, infrastruktury, obchodu a distribuce do 
rukou státu. Dekret de jure platil do roku 1993, přestože de facto bylo soukromé podnikání v kinematografii 

obnoveno brzy po roce 1989 (prvním soukromě vyrobeným snímkem byl Tankový prapor, 1991). 

 

H: Dva body za objasnění, jeden za platnost.  

 

 

20. Objasněte pojem budovatelský film a jmenujte jeden příklad takového snímku. (2 b) 

 

O: Budovatelské filmy vznikaly od Února 1948 přibližně do poloviny padesátých let, odehrávaly se ve výrobě (v 

továrnách, v dolech, při stavbách údolních přehrad, na polích…) a líčily úsilí pracujícího lidu o vybudování 

socialistické společnosti. Příkladnými hrdiny byli úderníci, typickými náměty plnění plánu, zlepšovatelské hnutí, 
kolektivizace zemědělství, zavádění nové techniky, rozorávání mezí apod. Postavy i dějové motivy byly v duchu 

metody socialistického realismu pojímané třídně a typicky (dělník – komunista; váhající příslušník starší generace; 

špion nebo záškodník, kolísavý intelektuál; družstevní aktivista; drobný rolník; kulak apod.). Příklady: Zítra se 

bude tančit všude, Karhanova parta, Cesta ke štěstí, Priehrada, Lazy sa pohli, aj.  

 

H: Jeden bod za objasnění, jeden za příklad. 

 

 

21. Objasněte pojem trezorový film a uveďte příklad. (2 b) 

 

O: Slovem „trezorový“ býval označován film, který byl v socialistických zemích obvykle z politických či 

ideových důvodů zakázán, nesměl se tedy po nějakou dobu uvádět; ať již tak, že nebyl vůbec uveden do kin, nebo 
byl po jistý čas promítán a poté stažen z distribuce. Například Ucho, Skřivánci na niti, Všichni dobří rodáci 

v ČSSR, Pokání v SSSR, Svědek v Maďarsku, Ten králík jsem já v NDR apod 

 

H: Jeden bod za objasnění, jeden za příklad. 

 
 

22. Jaké osudy mohly potkat české a slovenské filmové tvůrce po nástupu normalizace? Uveďte příklady. (3 b) 

 
O: Někteří se přihlásili k politice nového stranického vedení a pokračovali v tvorbě (např. Otakar Vávra, Karel 

Zeman, Karel Steklý, Antonín Kachlík, Jaroslav Balík, Vladimír Čech), někdo vyslovil politování nad svými 
postoji v tzv. krizovém období a mohl také pokračovat (Karel Kachyňa), někteří se směli vrátit k profesi po 

několika letech (Věra Chytilová, Hynek Bočan, Václav Gajer), případně se po jisté době rovněž připojili s 

loajálním prohlášením (Jiří Menzel), někteří byli na čas odsunuti do dabingu (Zdenek Sirový, Vít Olmer), ke 

krátkometrážní tvorbě (František Vláčil, Juraj Jakubisko), případně jim byla dříve či později dána šance ve 

Filmovém studiu Gottwaldov (Antonín Máša, Vít Olmer), někteří odešli do exilu, ale neuplatnili se tam (Pavel 

Juráček, Karel Vachek), jiní se v exilu uchytili (Ivan Passer, Vojtěch Jasný), jiní pracovali v exilu, ale takzvaně si 

uspořádali vztahy ke své vlasti, takže mohli ČSSR příležitostně navštěvovat nebo zde natáčet americký film 
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(Miloš Forman), někteří zůstali doma, ale věnovali se převážně jiné disciplíně (Evald Schorm režíroval divadlo), 

nebo se už k filmu nevrátili (Ladislav Helge). 

 

H: K zisku tří bodů stačí uvést alespoň tři možnosti: tedy např. pokračování v tvorbě podle stranické linie, 

několikaletý distanc a exil. Není-li uveden ani jeden příklad, sníží se výsledek o jeden bod. Pokud tedy někdo 

uvede jen jeden typ osudu (např. exil), a neuvede příklad, obdrží 0 bodů. 

 
 

23. Jmenujte alespoň tři filmy režiséra Miloše Formana a pokuste se stručně vystihnout jejich myšlenkové poselství. 

(3 b) 

 

H: Vyjádřit se lze jak souhrnně ke všem jmenovaným filmům, tak jednotlivě ke každému zvlášť. Co uchazeč 

z filmů odvodí, je otázka interpretace; uznáme proto každou odpověď, pokud se Formanovým filmům očividně 

nevymyká. Plný počet tří bodů obdrží jen ten, kdo správně uvede tři filmy a pokusí se zformulovat tzv. poselství. 

Chybí-li film, dáme o bod méně. Chybí-li poselství, snížíme hodnocení o další bod. 

 

 

24. XXI. mezinárodní filmový festival v Cannes měl před padesáti lety, v roce 1968, zvláštní průběh. Co se tehdy na 

festivalu přihodilo? Jak tento festivalový ročník zasáhl do dějin české kinematografie? (2 b) 

 
O: Během festivalu vrcholila studentská stávka (tzv. pařížský máj), filmaři jako Jean-Luc Godard, François 

Truffaut, Carlos Saura aj. ze solidarity stáhli své filmy z programu a festival byl zrušen. V soutěži tehdy byly tři 

české filmy: Hoří, má panenko, O slavnosti a hostech a Rozmarné léto, které tím pádem nemohly být oceněny. 

 

H: Za povědomí o události bod, za povědomí o české účasti druhý bod. 

 
 

25. Přiřaďte k sobě filmy, jejich režiséry a autory literárních předloh: (2 b) 

 
a) Démanty noci 

b) Marketa Lazarová 

c) Odcházení 

d) Ostře sledované vlaky 

e) Romance pro křídlovku 

f) Spalovač mrtvol 

g) Žert 

 

h) František Vláčil 

i) Jan Němec 

j) Jaromil Jireš 

k) Jiří Menzel 

l) Juraj Herz 

m) Otakar Vávra 

n) Václav Havel 

 

o) Arnošt Lustig 

p) Bohumil Hrabal 

q) František Hrubín 

r) Ladislav Fuks 

s) Milan Kundera 

t) Václav Havel 

u) Vladislav Vančura 

 

O:  

a –i – o 
b – h – u 

c – n – t 

d – k – p 

e – m – q 

f – l – r 

g – j - s 

 

 

H: Za kompletně správné přiřazení dva body, za dvě chyby jeden bod, za více než dvě chyby 0. 

 

 

26. V kterém roce začala vysílat Československá televize? (1 b) 
 

a) 1918   b) 1953   c) 1968   d) 1993 

 

O: b) 
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27. Co byl Československý filmový týdeník? (1 b) 

 

O: Filmové periodikum neboli žurnál, vyráběný v letech 1945-1990. Trval zpravidla 11 minut, obsahoval aktuality 

z domácího a mezinárodního politického života, reportáže, zajímavosti, kuriozity, fejetony apod., promítal se 

tehdy v kinech. Lze jej nyní každý týden sledovat na ČT2 nebo na STV2. 

 

H: Je nutné, aby z odpovědi plynulo porozumění, že šlo o filmový žurnál, promítaný jako součást běžných 

představení v kinech. Neuznávající se tedy odpovědi typu „vysílal se v 70. letech“ ani „vysílal se v kinech“. 

 
 

28. Zaškrtněte důvod, proč bývá film Občan Kane pokládán za mezník ve vývoji filmové řeči: (1 b) 

 

a) Díky uplatnění hloubky ostrosti divák souběžně sleduje paralelní děje v předním plánu i v pozadí scény. 

b) Obraz byl snímán rychlostí 48 okének za sekundu. 

c) Poprvé se na plátně objevil Marlon Brando. 

d) Poprvé byl v celovečerním filmu využit barevný systém Technicolor. 

e) Poprvé zde byl použit 70mm formát Todd-AO s šestikanálovým stereofonním magnetickým zvukem. 

 

O: a) 

 
 

29. Vyberte si jeden z následujících seriálů, charakterizujte jeho žánr, postavy a děj: (3 b) 

 

Bohéma 

Dabing Street 

Dům z karet (House of Cards) 

Kancelář Blaník 

Most (Bron/Broen) 

Sedmilhářky (Big Little Lies) 

Trpaslík 

 

H: Jeden bod za žánr, jeden za postavy, jeden za děj. 

 

 
30. Vyberte si jednu z následujících minisérií a napište: (3 b) 

a) Která televize dílo produkovala? 

b) O čem vypráví jeho první a o čem druhý díl? 

c) Jak dílo přijali diváci a jak kritika? 

 

Dukla 61 (David Ondříček), Marie Terezie (Robert Dornhelm), Metanol (Tereza Kopáčová) 

 

O: Ve všech případech Česká televize, u Marie Terezie navíc RTVS (Rozhlas a televízia Slovenska), ORF  

(Rakousko) a MTVA (Maďarsko). 

Dukla 61: Sledovanost kolem milionu, divácké hodnocení na ČSFD nad 80%, výhrady k obsazení pražskými 

herci, kteří mají mluvit ostravským nářečím, nadšené recenze. 

Marie Terezie: Sledovanost vysoká (v ČR dva miliony, jinde obdobně), divácké hodnocení na ČSFD 66%, jízlivé 
recenze přirovnávající hrdinku k Angelice a císařovně Sissi. 

Metanol: Sledovanost přes milion, divácké hodnocení na ČSFD nad 80%,, nadšené recenze. 

 

H: Jeden bod za televizi, jeden ha rozlišení prvého a druhého dílu, jeden za recepci. V případě koprodukčního 

projektu Marie Terezie uznáváme i uvedení jen jedné z televizí. 

 

 

31. Vyberte si jednu z následujících institucí a napište, co je jejím posláním: (2 b) 

  

a) Česká filmová a televizní akademie 

b) Filmová a televízna fakulta VŠMU 
c) Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze (FAMU) 

d) Národní filmový archiv 

e) Slovenský filmový ústav 

f) Státní fond kinematografie 
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O:  

a) Udělování výročních cen (Český lev), výběr filmů do zahraničních soutěží (Oscar). 

b) Filmová a televízna fakulta VŠMU připravuje filmové praktiky i teoretiky: má ateliéry tvorby animované, 

dokumentární, kameramanské, scenáristické, ateliér filmové a televizní režie, skladby střihové, zvukové, 

vizuálních efektů, katedry audiovizuálních studií, produkce a distribuce. 

c) FAMU připravuje filmové praktiky: má katedry tvorby animované, dokumentární, fotografie, kamery, 

produkce, režie, scenáristiky a dramaturgie, střihové skladby, zvukové tvorby a také Centrum audiovizuálních 

studií (CAS). 

d) „Posláním Národního filmového archivu je pečovat o filmové dědictví, zprostředkovávat veřejnosti jeho 
poznávání a napomáhat rozvoji českého audiovizuálního průmyslu a filmové kultury.“ Jedná se o činnost 

sbírkovou, restaurování, prezervaci, digitalizaci, činnost výzkumnou, vzdělávací, ediční (včetně čtvrtletníku 

Iluminace), provoz kina Ponrepo aj. 

e) SFÚ „sústreďuje, uchováva, ochraňuje filmové a iné audiovizuálne diela a dokumentačné materiály a 

sprístupňuje ich verejnosti.“ 

f) Státní fond kinematografie spravuje audiovizuální poplatky, poskytuje podporu kinematografii, poskytuje 

filmové pobídky atd. 

 

H: K zisku dvou bodů třeba uvést alespoň dvě aktivity. 

 

 
32. Kolik milionů diváků přišlo v uplynulém roce 2017 do českých kin? (1 b) 

 

a) 9,57     b) 15,23     c) 23,15     d) 44,25 

 

O: b) 

 

 

33. Přiřaďte filmy k režisérům a národním kinematografiím: (2 b) 

 

a) Bláznivý Petříček (Pierrot le fou) 

b) Kanály (Kanał) 
c) Lid dosud prosí (Még kér a nép) 

d) Nákupčí peří (Скупљачи перја) 

e) Rekonstrukce (Reconstituirea) 

f) Stíny zapomenutých předků (Тіні забутих предків) 

g) Tisícročná včela 

h) Tramvaj do stanice Touha (A Streetcar Named Desire) 

 

i) Aleksandar Petrović 

j) Andrzej Wajda 

k) Elia Kazan 

l) Jean-Luc Godard 

m) Juraj Jakubisko 
n) Lucian Pintilie 

o) Miklós Jancsó 

p) Sergej Paradžanov 

 

q) Francie 

r) Maďarsko 

s) Polsko 

t) Rumunsko 

u) Slovensko 
v) Srbsko 

w) Ukrajina 

x) US

O:  

a – l – q 

b – j – s 

c – o – r 

d – i – v 

e – n – t 
f – p – w 

g – m – u 

h – k – x 
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34. Přiřaďte k sobě filmy, režiséry, festivaly a ceny: (1 b) 

 

a) Křižáček 

b) Nedotýkej se mě (Nu ma atinge-ma) 

c) Zloději (Manbiki kazoku) 

 

d) Adina Pintilie 

e) Hirokazu Kore'eda 

f) Václav Kadrnka 

 

g) MFF v Berlíně 

h) MFF v Cannes 

i) MFF v Karlových Varech 

 

j) Křišťálový glóbus 

k) Zlatá palma 

l) Zlatý medvěd 

 

O:  

a – f – i – j 

b – d – g – l 

c – e – h – k 

 

 

35. Ze seznamu vyberte jeden film, který jste viděl(a), a navrhněte pro něj upoutávku (trailer): popište tři scény, které 

byste do něj zařadil(a).  (3 b) 
  

Dunkerk (Christopher Nolan) Chlapi nepláčou (Alen Drljević)

Měsíc Jupitera (Jupiter holdja) 

Psí ostrov (Wes Anderson) 

Western (Valeska Grisebach) 

 

H: Otázka má otestovat vizuální paměť. 

 

 

36. Z následující osmice si vyberte jeden film, který jste viděl(a), a napište k němu na druhou stranu tohoto listu 

kritickou glosu v rozsahu 250–300 slov. Pokud jste žádný z těchto filmů neviděl(a), úkol vynechejte. (5 b) 

 

a) Backstage (Andrea Sedláčková) 
b) Bajkeři (Martin Kopp) 

c) Čiara (Peter Bebjak) 

d) Hastrman (Ondřej Havelka) 

e) Hmyz (Jan Švankmajer) 
f) Kvarteto (Miroslav Krobot) 

g) Po strništi bos (Jan Svěrák) 

h) Únos (Mariana Čengel Solčanská) 

 

 

 

37. Následující text přeložte do českého nebo slovenského jazyka. Pište jen na tento, případně na volný list. (20 b) 

 

Akira Kurosawa turned to contemporary themes in a series of postwar films, several of them highly acclaimed, 

before returning to a period setting with Rashomon. In this context one can better appreciate Kurosawa's remark 

that there would have been more meaning for him had he received a prize for a film about present-day Japan – he 
mentioned as an example Bicycle Thieves.  

Rashomon may be regarded as the premiere work of an art cinema to start off the second half of the century. 

Though its setting in a ruined temple in an indeterminate past time (twelfth century in the source story) and other 

aspects of the film gave ample evidence to read it as an allegory, far more significant was its narrative method – 

the telling of an incident of a rape by five different people, with no effort by the filmmaker to reconcile the 

conflicting versions, to arrive at a single “truth”. The method was not entirely novel – Citizen Kane, for one 

example, had different characters narrating their views on Charles Foster Kane's life, with an ambiguous ending – 

but it spoke with particular force in postwar Europe and North America (a well as Japan), where many were 

declaring their retreat from ideology in favor of an existential avoidance of big “truths”. The film's sentimental 

ending, in which its common man hero, the simple woodcutter, takes home an abandoned baby, also responded to 

a desire for humanistic action in the face of indeterminacy. 

The director returned to the outdoors with Seven Samurai, an epic period film and a rousing adventure tale about a 
beleaguered village that gathers a small band of warriors to defend against marauding brigands. (The original film 

was more than three hours long; a less impressive version with more than an hour cut out also circulates). 

Kurosawa's rise to prominence employed a regular company of performers; two who became internationally 

known were Toshiro Mifune (b. 1920), who portrayed wild characters in the bandit of Rashomon and the imposter 

samurai in Seven Samurai, and Takashi Shimura, who played the contemplative figures of the dying bureaucrat in 

Ikiru and the samurai leader of Seven Samurai. 
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Akira Kurosawa se obrátil k současným tématům v sérii poválečných filmů, z nichž některé byly vysoce oceněny, 

než se Rašomonem vrátil k historické scenérii. V tomto kontextu lze lépe ocenit Kurosawovu poznámku, že by pro 

něj mělo větší význam, kdyby dostal cenu za film o současném Japonsku – jako příklad zmínil Zloděje kol. 

Rašomon může být vnímán jako první dílo umělecké kinematografie, jež zahájilo druhou půli století. Ačkoli 

umístění do zbořeného chrámu v neupřesněné minulosti (ve zdrojové povídce šlo o dvanácté století) a jiné aspekty 

filmu poskytují dostatečná vodítka, abychom jej četli jako alegorii, mnohem příznačnější je jeho narativní metoda 

– vyprávění pěti různých lidí o případu znásilnění, bez filmařovy snahy sladit protikladné verze a dospět tak 

k jednoduché „pravdě“. Tato metoda není zcela nová – v Občanu Kaneovi například vyprávěly různé postavy své 

pohledy na život Charlese Fostera Kanea, s dvojznačným závěrem – ale se zvláštní silou to zaznělo v poválečné 

Evropě a Severní Americe (stejně jako v Japonsku), kde mnoho lidí deklarovalo svůj odklon od ideologie ve 
prospěch existenciálního odmítání velkých „pravd“. Sentimentální konec filmu, ve kterém si obyčejný hrdina, 

prostý dřevorubec, odnáší domů opuštěné dítě, rovněž odpovídal touze po humánní akci navzdory nejistotě. 

Režisér se vrátil do exteriérů Sedmi samuraji, epickým historickým filmem a strhujícím dobrodružným příběhem 

o obležené vesnici, jež shromáždí malou skupinu bojovníků, aby se ubránila loupeživým banditům. (Původní film 

trval přes tři hodiny; v oběhu byla i méně působivá, o více než hodinu zkrácená verze.) Na cestě ke slávě 

provázela Kurosawu stálá skupina herců; mezinárodní proslulosti dosáhli Toširo Mifune (nar. 1920), jenž ztělesnil 

divoké postavy bandity v Rašomonovi a falešného samuraje v Sedmi samurajích, a Takaši Šimura, který hrál 

přemýšlivé postavy umírajícího úředníka ve filmu Žít a vůdce samurajů v Sedmi samurajích. 

 


