
Praktika pro první ročník - AR 2020/2021  

(Náhradní plán realizace) 
 

Atestace za všechny praktika bude posunuta až do LS na základě výjimky děkanky dle 

SZŘ (Čl. 12 odst. 1) a na základě návrhu garanta studijního programu. 

 

PRAKTIKA KAMERY A STŘIHOVÉ SKLADBY 

 

Praktika se budou realizovat až po uvolnění praktické výuky na vysokých školách. 

Harmonogram pak bude aktualizován podle aktuální situace, možností obou kateder a Studia 

FAMU. Předpokládá se realizace nejpozději do poloviny března. Pokud to situace neumožní, 

bude začátkem roku 2021 připraven jiný plán realizace. 

 
PRAKTIKA ANIMOVANÉ TVORBY 

 

Praktika animované tvorby budou rozdělena na teoretickou část, která se bude učit již nyní 

distančně a praktickou část, která proběhne, až to bude možné.  

 

Čtvrtek 19. 11. | Jan Bohuslav | 14:00 - 17:00 hod | MS Teams 

Pátek 20. 11. | Aurel Klimt | 10:00 - 12:00, 13:00 - 15:00 hod | MS Teams    

Skupiny 1, 2, 3 

 

Čtvrtek 26. 11. | Jan Bohuslav | 14:00 - 17:00 hod | MS Teams   

Pátek 27. 11. | Aurel Klimt | 10:00 - 12:00, 13:00 - 15:00 hod | MS Teams      

Skupiny 4, 5, 9 

 

Čtvrtek 3. 12. | Jan Bohuslav | 14:00 - 17:00 hod | MS Teams     

Pátek 4. 12. | Aurel Klimt | 10:00 - 12:00, 13:00 - 15:00 hod | MS Teams        

Skupiny 7, 8, 10 

 

PRAKTIKA DOKUMENTÁRNÍ TVORBA + STŘIH REPORTÁŽE 

 

Praktika oboru dokumentární tvorba“ se budou realizovat distančně. Pro tuto formu výuky se 

upraví zadání cvičení tak, aby ho studenti mohli realizovat doma, konzultovat online a aby 

přitom neztratilo svou výchovnou funkci. Ti, kdo mají vlastní vhodnou techniku doma, můžou 

cvičení normálně realizovat, a ti, kdo techniku nevlastní se budou řešit individuálně v lednu či 

hned jakmile bude uvolněno opatření pro praktickou výuku.   

 

Harmonogram - viz samostatný soubor.  

 

 
ZVUKOVÁ TVORBA A CAS 
 
Praktika Zvukové tvorby a Centra audiovizuálních studií proběhnou, až to situace dovolí, 
ideálně v lednu či v únoru, nejpozději ale v letním semestru.  


