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Proč tento seminář? 

Současná historická a literární kultura je do značné míry filmová. I podle empirických výzkumů představuje 

film médium, které zásadním způsobem utváří historické vědomí současné společnosti. Role školních 

předmětů (dějepisu a literatury) je v tomto ohledu až druhotná… 

Analytické a interpretační dovednosti, jež žáci rozvinou při práci s filmem, mohou návazně využít při práci 

s texty. Mezi sledováním filmů a čtením knih nemusí být rozpor, ale plodná symbióza. 
(www.dejepis21.cz/, upraveno) 

 

Náplň semináře/tematický plán 

Literatura a film starších dějin (do 20. století) 

• Homér – Odysseia 

• H. Sienkiewicz – Quo vadis 

• D. Brown – Šifra mistra Leonarda 

• J. Austenová – Pýcha a předsudek 

 

 

 

Literatura a film novějších dějin (20. a 21. století) 

• E. M. Remarque – Na západní frontě klid 

• G. Orwell – Farma zvířat 

• J. Steinbeck – O myších a lidech 

• F. S. Fitzgerald – Velký Gatsby 

• W. Styron – Sophiina volba 

• L. Fuks – Spalovač mrtvol 

• S. Mawer – Skleněný pokoj 

=> Seznam není definitivní! Na základě „poptávky“ může být „nabídka“ doplněna/změněna. 

 

Pro koho je seminář určen? 

• pro každého, kdo miluje filmy, historii a literaturu (nebo alespoň něco… :)) 

• pro každého, kdo je ochoten se pravidelně připravovat 

• pro každého, kdo rád srovnává film a literární předlohu 

• pro každého, kdo rád přemýšlí nad tím, jak film či literatura manipulují s dějinami 

• pro každého, koho zajímá, jak film ovlivňuje historickou kulturu a historické vědomí 

 

Formy a metody výuky: 

• diskuze o zadané četbě (umělecké či odborné) 

• interpretace dějin z vybrané literatury a vybraných filmů 

o rozlišování reálných a fiktivních příběhů/dějů, rozpoznávání manipulace 

• kritickou analýzou filmových a literárních obrazů otevírat historickou látku problémově 

• navazující analýza a srovnávání s dalšími prameny 

 

Cíle semináře: 

• dokázat kriticky přistupovat k historii, nejen ji bezmyšlenkovitě přejímat (z filmu, literatury, …) 

• rozvíjet analytické a interpretační dovednosti 

 

Podmínky ukončení + hodnocení semináře: 

• docházka (tradiční hranice minimálně 70%! účasti) 

• pravidelná příprava na seminář (plnění úkolů, četba) 

• odevzdání celoročního studentského portfolia 

• odevzdání odborné eseje (požadavky a téma stanoveny na úvodní hodině) 

 

„Vstupujeme do éry obrazů, které vítězí nad slovem. Nastupující generace jsou zahlceny různými typy obrazů 

a psané slovo se stává stále více relikvií, sice opatrovanou a uctívanou elitami, ale studenty spíše ignorovanou. 

Také proto je třeba posilovat ikonografickou stránku výuky a postupně transformovat klasické učební pomůcky 

do multimediální podoby.“             (https://www.ustrcr.cz/) 


