NATÁ Č ECÍSTUDIO,
FILMOVÝ Š TÁ B,
FILMOVÁ VÝ ROBA
Chtě li byste se podílet na vzniku filmů?
Myslíte si, že by vás přitahoval cvrkot filmování?
Jste ochotní pracovat nad rámec bě žné pracovní doby,
trávit č asto i delší pobyt mimo domov?

Pokud jste na vý še položené otázky odpově dě li ANO,
mohla by pro vás bý t vhodná právě oblast
NATÁ Č ECÍ STUDIO, FILMOVÝ ŠTÁ B, FILMOVÁ VÝROBA.
Mě li jste už př
íležitost hrá t př
ed
publikem? Mě lo to ú spě ch? Myslíte
si, že ve vá s dř
ímá herecký talent?
Doká žete se vcítit do myšlení a
jedná ní druhý ch?

Pokud vá s vlastní herectví nelá ká nebo
nejste př
esvě dčeni o svém hereckém
talentu, zkuste se zamyslet, zda by vá s
bavilo a zda má te schopnosti
pro ná sledující činnosti:

Vhodná uplatně ní

herec
hlasatel
moderátor - konferencié r

Vý bě r témat pro filmová ní, př
íprava
plá nů a podkladů, zajišťová ní
umě lecké kvality filmů a poř
adů

dramaturg

Vymý šlení a sestavová ní scéná ř
ů

scé nograf

Navrhová ní scény a prostř
edí
Natá čení jednotlivý ch scén a efektů

kameraman
asistent kameramana
snímač triků

Zajišťová ní zvukové strá nky

zvukař

Ř ízení a secvičová ní
herců i kameramanů
př
i natá čení jednotlivý ch scén

režisé r
pomocný režisé r
asistent režie

Tvorba kreslený ch filmů

animátor
asistent animátora

Další činnosti nutné pro vznik filmu
(např. střih, fázování, barvy, grafika,
zaznamenávánía evidence zábě rů atd.)

scé nárista

asistent audiovize

Jaké vzdělání vede k jednotlivý m uplatněním?

Obory vzdělání
Jsou tu nejběž ně jšía relativně nejvhodnější
obory školní
ho vzdělání
To neznamená, ž e jednotlivá povolání
nemohou vykonávat i absolventi jiných oborů.

vysoká
škola

herec
režisé r
pomocný režisé r
asistent režie
kameraman

Dramatická umě ní
Filmová , televizní a fotografické
umě ní a nová média
Režie (magisterské studium)
Režie (bakalá ř
ské studium)
Kamera

dramaturg
scé nárista

Dramaturgie, Scéná ristika
Animovaná a multimediá lní tvorba

animátor

Vý tvarná umě ní

scé nograf

Vý tvarná a umě leckoř
emeslná tvorba

maturita,
vyššíškola

asistent animátora

Audiovizuá lní tvorba a vý roba

asistent audiovize

Elektronika
(nejlépe zamě ř
ená na zvukovou techniku)

asistent kameramana
snímač triků
zvukař
hlasatel
moderátor - konferencié r

Na školním vzdě lá ní př
íliš nezá leží,
důležité jsou osobní př
edpoklady, talent.

