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Úvod
Tato publikace nabízí základní přehled projektů a aktivit v oblasti filmové/mediální výchovy
v České republice realizovaných či rozvíjených v roce 2014. Hlavním principem výběru byla
aktuálnost profilu projektu a současný stav organizace či realizace aktivit. Projekty z oblasti
filmové, audiovizuální a mediální výchovy jsou částečně organizovány, zastřešovány
a financovány národními institucemi (Národní filmový archiv, FAMU, Státní fond
kinematografie), jindy jsou zakládány nevládními organizacemi a nezávislými institucemi.
S ohledem na neexistenci celostátního přehledu a analýzy není možné vykázat vyčerpávající
přehled aktivit, do kterých by bylo nutné započíst i jednotlivé základní a střední školy, které
se oblasti filmové či mediální výchovy věnují. Cílem tohoto přehledu je poskytnout základní
orientaci v projektech a aktivitách, které aspirují na komplexní přístup či metodiku, nebo
jejich realizace má charakter ucelených a udržitelných aktivit s jasně danými parametry.
Jedno z úskalí, které musí být v rámci diskuse ještě vyřešeno, jak se k sobě vztahují mediální,
filmová a audiovizuální výchova. V tomto přehledu uvádíme zařazení, které používají sami
pořadatelé nebo organizace bez aspirace na terminologickou přesnost.
Publikace by měla také sloužit jako výchozí dokument, který pomůže k zpřehlednění celé
problematiky a zahrnutí České republiky do celoevropské debaty o filmové či mediální
gramotnosti, která je jednou z klíčových kompetencí budoucích generací.
Pavel Bednařík,
konzultant filmové výchovy

Mgr. Pavel Bednařík
Filmové výchově se věnuje od roku 2005 v rámci projektu Film a škola (AČFK), později jako lektor, člen pracovní
skupiny pro filmovou výchovu při MKČR a člen výzkumného týmu British Film Institute se zaměřením
na filmovou gramotnost.
pavel.bednarik@gmail.com, +420 605 844 090

Kreativní Evropa
Kreativní Evropa je nový program EU na podporu kinematografie
a kulturních a kreativních odvětví, plánovaný na období let 2014–2020.
Cílem programu Kreativní Evropa je vytvořit jednotný rámec pro financování projektů v oblasti
scénických umění, výtvarného umění, nakladatelství a literatury, filmu, televize, hudby, mezioborového
umění, kulturního dědictví a videoher, maximálně využít synergii mezi různými sektory a zvýšit tak
účinnost poskytované podpory.
Jednou z priorit programu je i podpora práce s publikem, která zahrnuje jak získávání nových okruhů
publika, tak podporu filmové gramotnosti. Ta se chápe jako schopnost kritické analýzy filmu a reflexe
filmového díla i využívání prostředků filmové řeči k tvorbě vlastního obsahu. Cílem podpory je posílit
výměnu zkušeností mezi dosud roztříštěnými projekty filmového vzdělávání, které již probíhají
v různých evropských zemích, nebo umožnit vznik nových projektů na nadnárodní úrovni.
Program Kreativní Evropa se skládá ze dvou dílčích programů a a mezioborové části, jejíž součástí je
i finanční nástroj na garance půjček pro kulturní a kreativní odvětví.
O podporu je možné žádat pouze v rámci pravidelně vypisovaných výzev k předkládání žádostí.
Žadatelům o podporu z programu je k dispozici síť informačních a servisních kanceláří Creative Europe
Desk (Kanceláře Kreativní Evropa) se zastoupeními v každé členské zemi.
Okruhy dílčího programu MEDIA:
PODPORA PRODUCENTŮ
– vývoj projektů filmových, televizních
a určených pro digitální platformy
– vývoj videoher
– televizní koprodukce
DISTRIBUCE
– distribuce zahraničních evropských filmů
– podpora obchodních zástupců
PROPAGACE / FESTIVALY
– přístup na evropské a zahraniční trhy
– audiovizuální festivaly
VZDĚLÁVÁNÍ
– vzdělávací programy pro audiovizuální
profesionály
PRÁCE S PUBLIKEM / FILMOVÁ VÝCHOVA
– spolupráce evropských projektů filmové výchovy
– propagace a uvádění evropských filmů
na různých distribučních platformách
NOVÉ TECHNOLOGIE
– služby Video on Demand

KINA
– sítě kin / Europa Cinemas
KOPRODUKČNÍ FONDY
– podpora mezinárodních koprodukčních fondů

Okruhy dílčího programu Kultura:
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY SPOLUPRÁCE
– podpora nadnárodního pohybu kulturních
a kreativních děl a nadnárodní mobility
kulturních a kreativních činitelů
LITERÁRNÍ PŘEKLADY
– podpora projektů literárních překladů, propagace
nadnárodního oběhu kvalitních literárních děl
EVROPSKÉ SÍTĚ
– podpora evropských sítí činných v kulturních
a kreativních odvětvích
EVROPSKÉ PLATFORMY
– podpora kulturních a kreativních organizací,
jejichž cílem je podpora rozvoje nových talentů
a podněcování nadnárodní mobility kulturních
a kreativních činitelů

www.kreativnievropa.cz | ec.europa.eu/culture/media
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Aertěk
Aertěk je filmový tábor pro děti a mládež organizovaný jako atraktivní tvůrčí platforma pro
aktivní děti a mládež. Mladí účastníci realizují produkci vlastního filmu od námětu až po
premiéru pod odborným kurátorství filmařů (producenti, režiséři, kameramani, herci).
Součástí programu je také reflexe a analýza filmových děl pro lepší pochopení filmového
jazyka a stylu filmu. Program je kombinací workshopů, promítání, diskusí a je pořádán
zástupci kina Aero a spolupracovníky již od roku 2008.
Organizace: Pro Aero, o.s. (Kino Aero)
Rozsah: Praha, celostátní
Typ projektu: filmový tábor
Cílová skupina: mládež (11–16)
Web: www.aertek.cz, www.kinoaero.cz
Kontakt: Biskupcova 31, 130 00 Praha 3
+420 271 771 349, info@kinoaero.cz
Mirek Vels, projektový manažer, Aertěk,
+420 774 568 015, mirek.vels@kinoaero.cz

Aeroškola
Aeroškola je dnes rozsáhlým vzdělávacím projektem napojeným na pražská artová kina
Aero, Světozor a Bio Oko. Projekt nabízí programy pro všechny věkové kategorie dětí
a mládeže, pro ZŠ i SŠ a v současné době poskytuje i rekvalifikační kurzy pro učitele a kurzy
pro veřejnost. Jednotlivé programy se zabývají nejen percepcí a interpretací, ale i tvorbou
filmu. Cílem projektu je rozvoj filmové a audiovizuální gramotnosti v návaznosti na RVP,
metodická podpora učitelů, zvýšení zájmu mladých lidí o film a kulturu obecně
a v neposlední řadě vytváření prostoru pro samostatnou filmovou tvorbu dětí i dospělých
a smysluplné trávení volného času.
Organizace: Pro Aero, o.s. (Kino Aero)
Rozsah: Praha
Typ projektu: komplexní program
Cílová skupina: předškolní děti, mládež
Web: www.aeroskola.cz, www.kinoaero.cz
Kontakt: Biskupcova 31, 130 00 Praha 3
+420 271 771 349, info@kinoaero.cz
Linda Arbanová, vedoucí projektu Aeroškola,
+420 608 960 016, lektorka.aeroskola@kinoaero.cz

Animánie
Animánie je organizace zaměřená na filmovou výchovu jako součást rozvoje kreativity
a výtvarné výchovy. Působí od roku 2006 v Plzni, kde pořádá festivaly Jarní setba a Podzimní
sklizeň. Součástí aktivit jsou dlouhodobé kurzy animace, animační dílny a workshopy
zaměřené na konkrétní animační techniky, programy pro školy, akreditované semináře pro
pedagogy, veřejné animační happeningy v ulicích či komentované projekce filmů pro děti
a mládež spojené s aktivní interpretací.
Organizace: Animánie
Rozsah: Plzeň
Typ: kurzy, workshopy
Cílové skupiny: děti a mládež, učitelé
Web: www.animanie.cz
Kontakt: Martina Voráčková, hlavní koordinátor,
+420 733 544 104, vorackova@animanie.cz

Centrum dokumentárního filmu CDF
Centrum dokumentárního filmu je novým projektem Mezinárodního festivalu
dokumentárních filmů Ji.hlava v kině Dukla v Jihlavě. Součástí centra je specializovaná
knihovna orientovaná především na teorii a historii filmu s důrazem na dokumentární film.
Centrum je zaměřeno na výzkumnou činnost v oblasti dokumentárního filmu s cílem
vytváření portfolia unikátních pramenů navázaných na publikační činnost. Centrum bude
nabízet série lekcí a cyklů věnovaných základům mediální a filmové výchovy se zaměřením
na středoškolské studenty v regionu.
Organizace: Jihlavský spolek amatérských filmařů (JSAF)
Rozsah: Jihlava, Kraj Vysočina, národní
Typ: badatelské centrum, kurzy
Cílové skupiny: studenti základních škol a středních škol v kraji Vysočina,
studenti vysokých škol, badatelé, široká veřejnost
Web: www.dokument-festival.cz
Kontakt: Šimon Bauer, koordinátor projektu,
+420 774 101 658, simon@dokument-festival.cz

Film a škola
Projekt Film a škola byl založen v roce 2002 s cílem rozšíření aktivit Asociace českých
filmových klubů a Letní filmové školy v Uherském Hradišti v oblasti filmové výchovy. AČFK
každoročně organizuje sérii přednášek v průběhu LFŠ, nakupuje umělecky hodnotné filmy
pro kina a filmové kluby a vytváří k těmto filmům informační a vzdělávací materiály pro
provozovatele kin a lektory pro vzdělávací projekce.
Organizace: Asociace českých filmových klubů
Rozsah: Uherské Hradiště, Zlínský kraj, celostátní
Typ projektu: dlouhodobé aktivity, metodické materiály
Cílová skupina: středoškolští učitelé, studenti filmových studií a škol
Web: www.acfk.cz, www.filmaskola.cz
Kontakt: Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště
+420 572 501 989, produkce@acfk.cz
Radana Korená, ředitelka AČFK, statutární zástupkyně,
+420 724 335 937, radana.korena@acfk.cz
Iva Hejlíčková, programová ředitelka Asociace českých filmových klubů
a Letní filmové školy, +420 606 040 641, iva.hejlickova@acfk.cz

Jeden svět na školách
Jeden svět na školách je celostátní projekt (od roku 2001), který nabízí školám dokumentární,
hrané a animované filmy pro využití ve výuce (k dispozici on-line), doprovodné materiály
(metodika pro práci s filmy a dalšími AV materiály, informační a didaktické příručky),
publikace a DVD Základy dokumentárního filmu. JSNŠ realizuje také semináře pro pedagogy
a budoucí pedagogy, pořádá školní projekce s debatami, workshopy. Jednou z aktivit jsou i
studentské filmové kluby na školách a mezinárodní škola dokumentárního filmu. Materiály
programu využívá více než 3 000 základních a středních škol.
Organizace: Člověk v tísni, o.p.s.
Rozsah: celostátní
Typ projektu: komplexní program
Cílová skupina: žáci základních a středních škol, pedagogové základních
a středních škol, budoucí pedagogové
Web: www.jsns.cz
Kontakt: Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2
+420 226 200 400, jsns@jsns.cz
Karel Strachota, zakladatel JSNŠ, projektový manažer,
+420 226 200 432, karel.strachota@jsns.cz
Bohumila Beranová, mediální koordinátorka/PR,
+420 734 428 395, bohumila.beranova@jsns.cz

Mediální výchova
Celoroční kurz mediální výchovy je koncipován jako uvedení do teorie a praxe mediálních
studií, s výraznou akcentací rozvoje kritického myšlení při zpracovávání, interpretaci a tvorbě
především audiovizuálních informací. S ohledem na absentující praxi i didaktický základ je
předmět ustanoven jako volitelně nepovinný a průřezový. Obsah výuky navazuje na vědomosti
a dovednosti zprostředkovávané jinými předměty (především českým jazykem a literaturou,
základy společenských věd a estetickými výchovami). Koncept mediální výchovy je testován
na gymnáziu v Mladé Boleslavi a v roce 2014 bude nabízen školám v České republice.
Organizace: Téma dne, o.s.
Rozsah: Mladá Boleslav, celostátní
Typ projektu: celoroční předmět, kurzy a materiály na objednávku
Cílová skupina: studenti a učitelé středních škol
Web: www.medialnivychova.com, www.temadne.cz
Kontakt: 17. listopadu 1195, 293 01 Mladá Boleslav
Jan Kurka, zakladatel Téma dne, o.s., projektový manažer,
+420 777 828 548, kurka@temadne.cz
Petr Pláteník, metodik projektu,
+420 739 638 735, platenik@medialnivychova.com

TémaDne

Modely filmového vzdělávání v Evropě
a jejich implementace v České republice
Výzkumný doktorský projekt na FAMU (Centrum audiovizuálních studií) vychází z výsledků
činnosti ve skupině FLAG (Film Literacy Advisory Group), založené v roce 2012 Britským
filmovým institutem. Cílem výzkumu je analýza modelů filmové/mediální výchovy
a vzdělávání ve vybraných evropských zemích a implementace jejích výsledků v systému
filmové/audiovizuální výchovy v České republice. Výzkum je založen na kombinaci několika
metodik a typů kvantitativních a analytických přístupů a výzkumných stáží na vybraných
pracovištích v Evropě.
Organizace: FAMU (CAS)
Rozsah: mezinárodní
Typ projektu: výzkumný projekt
Cílová skupina: odborníci, filmový průmysl, lektoři
Web: www.famu.cz
Kontakt: Smetanovo nábřeží 2 , 116 65 Praha 1
+420 234 244 311, famu@famu.cz
Pavel Jech, děkan FAMU, pavel.jech@famu.cz
Pavel Bednařík, PhD student, konzultant filmové výchovy,
+420 605 844 090, pavel.bednarik@gmail.com,

Kurz otevřeného filmového vzdělávání (POFIV)
Program otevřeného filmového vzdělávání je projektem, který se zaměřuje na filmovou
výchovu mladých a dětských diváků. POFIV nabízí bohaté spektrum aktivit, které umožnují
zapojení studentů, učitelů, rodičů s dětmi i celých školních skupin. V národní filmotéce
Ponrepo jsou realizovány osvětové programy pro věkové skupiny v rozsahu od 3 do 26 let.
Od září 2014 je plánován celoroční kurz pro učitele a pedagogické pracovníky a webový
portál sdružující komplexní informace o daném oboru.
Od podzimu 2014 NFA rozšiřuje také filmově-výchovné zaměření projektu na seniory
a anglicky mluvící obyvatele Prahy. V roce 2014 NFA realizuje následující vzdělávací formáty:
– Kapitoly z dějin filmu/Filmové dílny
– Projekce pro školy
– Projektové dny pro školy
– Ponrepo dětem
– Workshopy na filmových festivalech
Organizace: NFA, FAMU, Free Cinema Pofiv o.p.s.
Rozsah: Praha, Ostrava, celostátní
Typ projektu: komplexní program
Cílová skupina: školy, studenti, učitelé, široká veřejnost
Web: www.nfa.cz
Kontakt: Malešická 12, 130 00 Praha 3
+420 271 770 502, nfa@nfa.cz
Michal Bregant, ředitel NFA, michal.bregant@nfa.cz
Jiří Forejt, koordinátor pro filmovou výchovu, +420 723 744 883, jiri.forejt@nfa.cz

Ultrafun
Občanské sdružení ULTRAFUN se zabývá výukou animovaného filmu a ostatních
multimediálních technik, pořádá workshopy a dílny animace určené nejen dětem,
ale i dospělým, a to jak formou pravidelných kroužků, tak i v podobě nárazových akcí.
Spolupracují dlouhodobě s festivaly animace v ČR, kde organizuji workshopy pro školy,
nabízejí také školní animační programy pro děti i učitele. Od roku 2014 organizují také
vzdělávací programy a lektoring aktivit v Muzeu Karla Zemana v Praze.
Organizace: Ultrafun, o.s.
Rozsah: celostátní
Typ: animační kurzy, lektorství
Cílové skupiny: děti, učitelé, návštěvníci festivalů
Web: www.ultrafun.eu
Kontakt: Zuzana Bukovinská, koordinátorka aktivit,
e-mail: zuzana.bukovinska@seznam.cz, tel: +420 732 523 662

Důležité kontakty
Kancelář Kreativní Evropa – MEDIA
Národní 28, 110 00 Praha 1
+420 221 105 209–210
media@kreativnievropa.cz
www.mediadeskcz.eu, www.kreativnievropa.cz
Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1
+420 257 085 111
www.mkcr.cz
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
+420 234 811 111
www.msmt.cz
Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7
+420 224 301 278
sekretariat@fondkinematografie.cz
www.fondkinematografie.cz

Vydavatel publikace
Kancelář Kreativní Evropa – MEDIA
Redakce, překlad: Pavel Bednařík
Náklad: 200 výtisků
Vydáno v květnu 2014
Tento text neprošel jazykovou korekturou.

