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VZDĚLÁVACÍ OBLAST :  Informační a komunikační technologie 
 
VZDĚLÁVACÍ OBOR:  Informační a komunikační technologie 
 
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  6.36 Audiovizuální technika 
 

CHARAKTERISTIKA 
PŘEDMĚTU: 
 

Žáci se pohybují  každý den v obklopení médií. Video, zvuk, mp3, digitální fotografie potkají dnes prakticky na každém 

kroku. V tomto předmětu by se žák měl naučit orientovat v prostředí techniky multimédií – obrazu, zvuku. Měl by vědět, jak 

vzniká finální produkt multimédium. Měl by se naučit také takto vyrobený produkt přehrát, konvertovat, publikovat. Tento 

předmět velice úzce spolupracuje s tématem mediální výchova. 

V předmětu se dále plní tématické okruhy produktivních činností mediální výchovy. 

Audiovizuální technika je volitelný předmět pro 9. ročník s hodinovou dotací. Jeho výuka probíhá ve dvouhodinových 

blocích jedenkrát za čtrnáct dní. 

 

OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A 
ORGANIZA ČNÍ 
VYMEZENÍ P ŘEDMĚTU:  

Představa tohoto předmětu je založena na fiktivní školní redakci. Žáci se postupně seznámí se všemi kategoriemi štábu. 

Mělo by dojít k rozdělení funkcí – vytvoření skupin, které budou zajišťovat jednotlivé části produkce.  Zároveň je potřeba se 

postupně seznamovat s teorií vzniku a úpravy multimédií. V první části předmětu by se žáci měli pokusit sestavit jednoduchý 

projekt za pomoci digitálního fotoaparátu – téma naše město. V druhé části by tento projekt byl rozpracován dle možností do 

videofilmu. V poslední části dojde k finalizaci tohoto produktu. Témata projektů mohou být stanovena pro každý rok 

individuálně, může se však celým rokem prolínat téma naše město. 
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Hodnocení žáků ve volitelném předmětu je zejména za výsledky hotových prací, projektů, popř. prezentací projektů.. 

 
 

KOMPETENCE K U ČENÍ: 
 

Učitel: 
− vede k využívání zkušeností z praxe, z domu, ze spolupráce s ostatními žáky, z nápovědy (help) u programů pro 

zpracování materiálů, z literatury apod. 

− učí žáky vyhledávat a chápat nové informace z různých návodů k novým zařízením 

 
 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 
PROBLÉMŮ: 
 

Učitel: 
− vede zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení 

− učí žáky chápat, že v životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi budou často setkávat 

s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více 

− pracuje v roli konzultanta - žáci jsou vedeni nejen k nalézání řešení, ale také k jeho provedení a dotažení do konce 

− učí žáky analyzovat problémovou úlohu, rozdělit ji na částečná řešení pro týmovou spolupráci 

 
 

KOMPETENCE 
KOMUNIKATIVNÍ: 
  

Učitel: 
− učí žáky vytvářet mediální sdělení 

− upevňuje žákovy řečnické a komunikační dovednosti  

− při komunikaci  učí dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.) 
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KOMPETENCE 
SOCIÁLNÍ A 
PERSONÁLNÍ: 
 

Učitel: 
− při práci vede žáky ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech učí pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si 

práci, hlídat časový harmonogram apod. 

− žáky zve k hodnocení prací – učí žáky hodnotit svoji práci i práci ostatních,  

− při vzájemné komunikaci vede žáky k ohleduplnosti a taktu, učí žáky chápat, že každý člověk je různě chápavý a zručný 

 
 

KOMPETENCE 
OBČANSKÉ:  
 

Učitel: 
− při zpracovávání informací vede žáky ke kritickému myšlení nad obsahy mediálních sdělení  

− ověřuje informace používané při vytváření sdělení 

 
 

KOMPETENCE 
PRACOVNÍ: 

 

Učitel: 
− učí žáky  pořádku na pracovišti – redakce, střižny 

− vede žáky k využívání informací pro jejich další profesní růst 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce (není závazné) 

Žák:  

− zná základní kategorie audia - 
videa 

− zná základní principy 
− orientuje se v přístrojích 
− zná základní parametry 
 

Teorie audia - videa 
• fotografie 
• video 
• zvuk 
• prezentační technika 

  
 

 

− chápe funkce školní redakce 
− dokáže spolupracovat v týmu 

redakce na daném tématu 

Školní redakce – štáb 
• jak funguje redakce 
• jednotlivé funkce - profese 
• spolupráce v týmu 

PT – Mediální 
výchova -  
tvorba mediálního 
sdělení, práce 
v realizačním 
týmu 
 

   

− rozlišuje klasickou a digitální 
fotografii 

− rozlišuje druhy fotoaparátů 
− umí ovládat  digitální fotoaparát 

v automatickém režimu 
− dokáže sestavit kompozici 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografování 
• druhy fotoaparátů 
• parametry 
• focení 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce (není závazné) 

− dokáže přenést fotografie do 
počítače 

− dokáže se orientovat 
v pořízeném materiálu 

− dokáže archivovat materiál 
− ovládá základní editační 

techniky 
− sestaví finální produkt 

prezentace tématu CD, DVD 
 

Zpracování digitální fotografie 
• nástroje archivace 
• nástroje pro zpracování 
• úpravy 
• finalizace 

    

− rozlišuje digitální videokamery 
− zná způsoby ukládání dat, 

nosiče 
− umí natočit jednoduchý záběr 

podle druhu – celek… 
− ovládá základy obsluhy kamery 

v automatickém režimu 
− používá základní efekty kamery 
 

Videokamera 
• rozdělení,funkce 
• ukládání dat 
• parametry 
• natáčení  

 

    

− umí přenést záznam do 
softwaru pro střih 

− ovládá základní pravidla 
střihové práce 

− používá vhodné efekty 
− dokáže finalizovat produkt 
− ovládá základní konverze 
 

Střih videa 
• základy teorie střihu 
• software na střih videa 
• střih 
• finalizace 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce (není závazné) 

− umí sestavit základní 
prezentační řetězec 

− rozlišuje konektory pro 
propojení zařízení 

− prezentuje svoji práci před 
spolužáky,  veřejností 

Prezentace produktu 
• přehrávače 
• zobrazovací jednotky 
• zvuková aparatura 

    

 


