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_______________________________________________________________

1 Plakát byl poskytnut ze sbírek La Cinémathèque de Toulouse.
    Děkujeme!
2 Autorem tohoto  plakátu je zesnulý  výtvarník  Karel  Perman.
    Nevíme, zda  plakát  vznikal  jako  zaměstnanecké  dílo, nebo
    nikoliv.  Aktuální  majitele  autorských  práv k dílu se bohužel
    přes veškeré vynaložené úsilí trvající několik měsíců nepoda-
    řilo dohledat.

_______________________________________________________________
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KONTEXT

LOUTKOVÝ FILM
Loutkový film jako speciální druh animovaného filmu, který rozpohybovává předmě-
ty — především speciálně vyrobené loutky — byl až do konce druhé světové války stá-
le ve stádiu zrodu. Známé je pozoruhodné dílo polsko-litevsko-rusko-francouzského 
autora Ladislava Stareviče (též Wladyslaw Starewicz). Vedle jeho raných hmyzích fimů 
je nejslavnější Román o lyšákovi (Le Roman de Renard), který vznikl ve Francii na 
počátku 30. let. V USA oslnil diváky Willis O´Brien svými snímky Ztracený svět (The Lost 
World, 1925) nebo King Kong (1933), v nichž kombinoval herce a loutkovou animaci. Pro 
samotného Jiřího Trnku byl důležitou inspirací maďarsko-americký animátor Gyorgy 
(George) Pál, který pracoval s výtvarně stylizovanými loutkami.

V českých zemích se loutková animace začala rozvíjet v době německé okupace v ma-
lých filmových ateliérech ve Zlíně. Zde natočila režisérka Hermína Týrlová první český 
loutkový film Ferda mravenec (1944) a o rok později tu vznikl i kombinovaný snímek 
Vánoční sen (1945). Projekt původně realizovala Týrlová, ale po požáru ho dokončil 
mimo jiné mladý Karel Zeman. Oba dva tito tvůrci se stali po válce klasiky české lout-
kové animace. 

FILM PATŘÍ LIDU
V květnu 1945 byl po několika letech ilegálních příprav zestátněn celý český filmový 
průmysl. Státní monopolizace na jednu stranu poskytla národní filmové tvorbě stabi-
litu a dostatek financí a umožnila systematickou podporu nekomerční tvorbě, na dru-
hou stranu však velmi usnadnila kontrolu ze strany posilující komunistické moci a její 
cenzury. V období tzv. třetí republiky v letech 1945-48 panovala ve filmové tvorbě 
ještě poměrně svobodná atmosféra a vznikla celá řada zajímavých filmových projektů 
různých žánrů. Jiří Trnka měl obrovské štěstí na dobu, kdy k filmu přišel: získal díky 
zestátněnému filmu produkční stabilitu pro svou práci a dostatečně rychle si vydo-
byl i mezinárodní renomé, což mu umožnilo udržet si velkou míru autorské svobody 
i v 50. letech, kdy vrcholila komunistická diktatura.

Slavný Román o lyšákovi Vladislava Stareviče

Stylizovaná loutka ze série Puppetoon George Pála
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AUTOR A JEHO DÍLO

Jiří Trnka patří mezi největší osobnosti světového animo-
vaného filmu. V jeho osobě se ovšem sešlo více profesí 
a mnoho talentů. Především jeho loutkové celovečerní 
filmy jsou dodnes řazeny do seznamu nejzajímavějších 
animovaných děl. Trnka byl svébytným umělcem s vlast-
ním nepřehlédnutelným autorským stylem, velkým pro-
fesionálem, který se dokázal obklopit výbornými spo-
lupracovníky, a bytostným experimentátorem. Během 
pouhých 20 let svého působení v českém filmu ovlivnil 
několik generací nejen českých filmařů.

OBDOBÍ PŘED FILMEM
Narodil se v roce 1912 v rodině klempíře a švadleny 
v průmyslové Plzni. Na gymnáziu byl jeho učitelem kres-
lení Josef Skupa — v této době ještě amatérský loutkář, 
který se v následujících letech stal světoznámý díky po-
stavám Spejbla a Hurvínka. Talentovaný Trnka byl ještě 
v době studií přizván ke spolupráci se Skupovým diva-
delním souborem a vyráběl kulisy a loutky. Z důvodu 
hospodářské krize Trnka sice nemohl reálné gymnázium 
dokončit, s divadlem ale spolupracoval dále a Skupa jej 
podporoval.

Na konci 20. let odešel Trnka do Prahy a při studiu na 
Uměleckoprůmyslové škole si vydělával také kresbami 
do novin. Od 30. let až do své smrti se věnoval knižní 
ilustraci a příležitostně navrhoval hračky. V letech 
1936-37 provozoval vlastní loutkové Dřevěné divadlo. 
Navrhoval dekorace pro další divadla a při této práci 
se seznámil se svým pozdějším spolupracovníkem, 
hudebním skladatelem Václavem Trojanem. Před tzv. 
totálním nasazením v německém průmyslu zachránila 
Trnku v roce 1944 spolupráce s českým filmovým 
průmyslem — navrhoval filmové kulisy. Vedle své 
zakázkové práce byl Trnka celoživotně činný jako volný 
výtvarný umělec — zejména malíř a sochař.

RADIKÁLNÍ VSTUP DO KINEMATOGRAFIE
Těsně po konci druhé světové války, ještě v květnu 
1945, sepsala skupina českých zaměstnanců ateliérů 
animovaného filmu, který v Praze za války vedli Němci, 
žádost na začlenění do zestátněného filmového 

Jiří Trnka při práci na Císařově slavíkovi. 3

průmyslu. Jako svého vedoucího navrhli respektovanou 
osobnost se zájmem o film — Jiřího Trnku. Trnka sou-
hlasil a již v červnu 1945 se stal jejich uměleckým ve-
doucím. V životě výtvarníka nastala úplně nová etapa. 
Vzniklo studio kresleného filmu Bratři v triku a Trnka 
získal poprvé stabilní post, který mu umožnil věnovat se 
dlouhodobě a systematicky volné autorské tvorbě.

Jiří Trnka se svými spolupracovníky ještě v letech 
1945–1946 dokončil 2 kreslené pohádky Zasadil dě-
dek řepu, Zvířátka a Petrovští a 2 filmy pro dospělé 
publikum — kombinovaný Dárek a experimentální Pérak 
a SS, na kterém Trnka poprvé spolupracoval s Jiřím 
Brdečkou. Trnkovy filmy byly uvedeny na zahraničních 
festivalech, kde se setkaly s nadšenou reakcí a film Zví-
řátka a Petrovští obdržel Velkou cenu na MFF v Cannes. 
Z Trnky se stal mezinárodně uznávaný autor.

Koncem roku 1946 se Trnka odhodlal k dalšímu radikál-
nímu kroku: založil zcela nové Studio loutkového filmu, 
do kterého spolu se svými 21 spolupracovníky odešel. 
Do budoucna se věnoval především loutkovému filmu, 
i když příležitostně pracoval i s kresbou, statickým kres-
leným obrazem nebo ploškovou animací.

ETABLOVANÝ TVŮRCE LOUTKOVÝCH FILMŮ
O Vánocích 1947 měl premiéru první Trnkův celovečerní 
loutkový film — povídkový Špalíček inspirovaný lidovými 
motivy českého venkova. V následujících 12 letech 
natočil dalších 5 celovečerních loutkových adaptací: 
Císařova slavíka, pohádku Bajaja, Staré pověsti české, 
v nichž ožívají české báje a mýty, adaptaci Haškových 
Osudů dobrého vojáka Švejka a shakespearovský Sen 
noci svatojánské. Pro každý z těchto filmů volí Trnka 
vlastní filmový jazyk i vizuální styl. Většina těchto 
i dalších, krátkých filmů získala ceny na významných 
mezinárodních festivalech. Od Bajaji se jeho loutky 
prodloužily a zvětšily. Komentář použil Trnka poprvé až 
ve Starých pověstech českých  — do té doby jej úspěšně 
nahrazoval hudbou. Mezi herce, s nimiž v budoucnosti 
pravidelně spolupracoval, patřil Jan Werich. Jiří Trnka 
své filmy režíroval a většinou byl také jejich výtvarníkem. 

Samotnou animaci však přenechával svým kolegům, 
například Stanislavu Látalovi a Břetislavu Pojarovi, kteří 
se posléze stali výbornými tvůrci animovaných filmů. 

Pro Trnkovu tvorbu je charakteristická žánrová pest-
rost — vedle baladické pohádky, historického dramatu 
nebo romantické komedie dokázal natočit satiru nebo 
třeba parodii na western (Árie prérie). Poslední krátko-
metrážní Trnkovy filmy často nesou silný morální apel. 
Kybernetická babička se částečně vrací k tématu kritiky 
technické simulace z Císařova slavíka. Poslední Ruka, 
která je metaforou umělce strádajícího pod tlakem to-
talitní moci, byla v 70. a 80. letech v Československu 
zakázána. Jiří Trnka zemřel několik měsíců po okupaci 
země vojsky Varšavského paktu v prosinci 1969.

 



II 
- 

FI
LM

8

 

 



II - FILM
9



II 
- 

FI
LM

10



II - FILM
11

5 Miloš Fiala: O Jiřím Trnkovi s Václavem Trojanem a Jiřím Brdečkou. Film a doba 1970, č. 8, s. 270-271. 
6 Jedná se o knihu pohádek Wilhelma Haufa Kavarana; kniha vyšla s Trnkovými ilustracemi v roce 1941. 
7 Miloš Fiala: O Jiřím Trnkovi s Václavem Trojanem a Jiřím Brdečkou. Film a doba 1970, č. 8, s. 266-269. 
8 Prof. Jan Kühn byl zakladatelem a dlouholetým vedoucím jednoho z nejvýznamnějších českých 
dětských pěveckých sborů [Pozn. autorky pedagogického materiálu].
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23 Emil Radok, Orientální pohádka pro velké. Práce, 23. 4. 1949, s. 5.



V- N
ÁPAD

Y PR
O

 PED
AG

O
G

IC
K

O
AU

 PR
ÁC

I S FILM
EM

29V - NÁPADY PRO PEDAGOGICKOU PRÁCI S FILMEM

Tyto nápady pro pedagogickou práci s filmem vycházejí z principů CinEd a jejich cílem je přiblížit film Císařův slavík především cílové skupině dětem ve věku od 6 let. V částech a svyužitím 
celého metodického materiálu jsou využitelné i pro další věkové divácké skupiny, zejména pro střední školy. Film je zpřístupněn citlivým a intuitivním způsobem s cílem posílení 
především receptivní složky výuky. Cílem vedených diskuzí není najít jednoznačné odpovědi, ale posílit vztah k uměleckému dílu, posílit citlivost na detail, rozšířit vyjadřovací kompe-
tence a schopnost vést dialog. Pedagogické materiály navazují na Studentské listy, které jsou určeny přímo studentům. 

  I. PŘED PROJEKCÍ FILMU

1. PRÁCE S FILMOVÝM POLÍČKEM

Pracujeme s filmovým políčkem chlapce s rybou — viz kapitola Analýza statického 
filmového obrazu.  

• Vedeme s dětmi (se studenty) cílenou debatu. Co přesně na obrázku vidí? 
Dokáží to popsat? Jaký mají z obrázku pocit — jakou vyzařuje atmosféru? 
A proč? Co si můžeme myslet o postavě chlapce? A jak na nás působí 
prostředí? O čem asi film může být?

• Vybraný obraz je velmi otevřený různým druhům výkladu. Cílem diskuze není 
přesně předvídat děj filmu nebo atmosféru tohoto výjevu ve filmu, ale zaměřit 
děti na téma, zdokonalit jejich intuitivní schopnosti, ale i schopnosti verbalizovat 
své pocity a popsat konkrétní obrazový výjev. 

2. ZVUKY FILMU

Alternativně můžeme pracovat se zvukovou stopou — např. zvuky, které těsně před-
chází, doprovázejí a následují po záběru, kdy dívka pozoruje přijetí slavíka u císaře 
(viz Analýza záběru) - 0:37:00–0:39:04 (konec zvuk činel). 

• Děti zavřou oči a zaposlouchají se. Co vše slyšely? (Dětské hlasy, zpěv, famfáry, 
zvony, hudbu, ticho…). Jaký mají ze zvuků pocit? O čem film může být? Může 
takto znít celý? Nechybí tam něco? (Dialogy, napětí…) Kde se film asi odehrává? 
A jaké situace mohou probíhat? 

• Cílem opět není odhalení konkrétních výjevů z filmu nebo hluboká analýza 
hudební skladby, ale soustředění dětí, jejich uvědomění bohatosti zvukové 
složky tohoto filmu, rozvoj schopností diskutovat atd.

  II. PO PROJEKCI FILMU

1. POCITY — DISKUZE O FILMU 1. VIDĚLI JSME VE FILMU 

Vedená diskuze s dětmi o tom, co ve filmu viděly a slyšely. Opakování příběhu  
a hlavních motivů.  

• Vedeme diskuzi o tom, co vše děti ve filmu viděly — jak začal, co se dělo dále. 
V diskuzi je vedeme k tomu, aby dokázaly dobře popsat nejen dějovou linii. 
Pedagog může k rekonstrukci děje využít některé z 60 fotografií umístěných na 
Portálu mladého diváka.  

• Zaměříme se také na pocity hlavních postav (chlapec a císař), ale také některých 
vedlejších figur (dívka, rádce, slavík). Zajímá nás, jak by děti popsaly jejich 
vlastnosti, jejich motivace (proč udělali to a ono).  

• Chtěly by děti být v situaci chlapce a/nebo císaře? Chtěly by na chvíli žít v jejich 
honosném prostředí, mít tolik hraček? A proč ano/ne? Diskuzi je možné nenásilně 
směřovat také k lehce provokativním aktualizovaným otázkám, k preferencím hraní 
dětí v přirozeném prostředí a s digitálními hračkami doma. Jak by asi žil takový 
chlapec dnes? Obklopený digitálními přístroji? Chodil by ještě vůbec ven? Všiml 
by si vůbec dívky, kdyby celý den hrál hry? Měl by nějaké živé kamarády? Co je 
lepší a proč? O co jsou děti, které sedí doma a hrají si s digitálními mobily, tablety 
a počítači, obohacené a o co ochuzené? 

• Je dobré se v diskuzi zastavit i u toho, čemu nerozuměly a co je zaujalo, co jim 
na filmu přišlo zvláštní a jestli tuto zvláštnost lze hodnotit kladně, záporně nebo 
neutrálně. Viděly děti někdy podobně výjimečný film? Jaký? 
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2. KONKRETIZACE A ANALÝZA

V této části práce s filmem se už zaměříme na konkrétní charakteristické znaky. Už 
nám nejde o intuitivní uvažování, ale úplně konkrétní zjištění na základě viděného 
a slyšeného. Doporučujeme pracovat induktivní metodou — od jednotlivostí k obecnějším 
konstatováním. Můžeme začít velmi jednoduchými otázkami. Velmi vhodné je využívat 
ukázky — stačí jedna z chlapcova světa (např. kapitola 3  — chlapec slaví narozeniny, 
00:06:45–00:09:10) a jedna ze světa císaře (např. kapitola 6  — běžné ráno na císařském 
dvoře, 0:14:20–19:36, viz též Analýza scény).

Viděli jsme ve filmu 

• Film je němý a částečně loutkový. Přesto si toho o hlavních postavách myslíme 
hodně. Jakým způsobem jsou ale ve filmu konkrétně ukázány pocity hlavních 
postav, o kterých jsme se bavili v předchozí části? Jak hraje chlapec a dívka a jak 
„hraje“ císař a jeho rádce? Co můžeme říct o jejich gestech a pohybech těla? 

• Diskuzi dále směřujme k tomu, jak postavy chlapce a císaře vypadají. Chlapec má 
námořnický obleček — viděly už děti podobný? Kdy se asi mohlo takové oblečení 
nosit? (Můžeme použít fotografii uvedenou v kapitole Přechody). Císař má kulatou 
bílou lesklou hlavu, šikmé oči a evropské oblečení, korunu, žezlo a jablko. Koho jim 
připomíná? (Využít můžeme fotografie Pražského jezulátka a posledního čínského 
císaře z kapitoly Propojení ).

• Je důležité zastavit se u popisu prostředí chlapcova domu a císařova dvora. Jaké 
prostředí bylo? Vedeme děti k tomu, aby používaly konkrétní příklady, ale zkusily 
své tvrzení také zobecnit. Můžeme děti navést, aby si všimly podivností v císařském 
světě (podobnost dvořanů, neasijských motivů, nožek postele vyrobených z ulit, 
krajek, tmavých pozadí atd.).

Slyšeli jsme ve filmu 

Film Císařův slavík je specifický tím, že nepracuje s dialogy, ale jen s hudbou a občas-
nými ruchy. I hudebně nevzdělané děti ale budou schopné rozlišit některé základní hu-
dební motivy. V práci se zvukovou složkou je možné využít informace z kapitoly Filmové 
otázky — Hudba ve filmu.

Pusťme si s dětmi zvuk z kapitoly 5, kdy rybář na loďce poslouchá zpěv slavíka (00:12:50–
00:14:20). Poznají děti, s kterou postavou je tato melodie spojena? Jde o slavíka. Je 
možné odhadnout, na jaký nástroj je melodie hrána? Jak lze slavíkovu melodii popsat? 
Proč zní právě takto?

• Dále si můžeme pustit bez obrazu melodii ryby (00:22:50–00:23:25), žáby 
(00:31:30–00:33:10) a mechanického slavíka (00:49:25–00:50:10). Vzpomenou si 
děti, s kterými věcmi jsou tyto melodie spojeny? Vybrané zvukové ukázky jsou 
velmi rozdílné — jak by je děti popsaly? Čeho zajímavého si všimly? Přišlo jim na 
některých z nich něco zvláštního? (Nástroj pily a zvuk měchů u ryby; jazzový styl 
žáby — kvákání je vytvořené trombónem s dusítkem a náznak cikád; mechanický 
zpěv slavíka — jeho základní melodie se stále opakuje, ale přeci jen trochu 
pozměňuje a do melodie zní potlesk).
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3/ INTERAKTIVNÍ PRÁCE S FILMEM

Práce s vyprávěním

 Co spojuje svět chlapce a svět císaře? 

• Děti se rozdělí do skupin a snaží se najít co nejvíce předmětů a dalších motivů, které 
se objevily ve světě chlapce i ve světě císařského dvora. Každá vytvoří seznam 
a k seznamu nakreslí jednotlivé položky. Práce všech skupin jsou prezentovány 
a vystaveny vedle sebe. Pedagog může posléze promítnout ještě jednou prolog 
filmu (kapitola 2-3, 00:3:35–000:09:10) a všichni společně doplňují další motivy 
a předměty (hračky z pokoje chlapce, motiv okna, nemoci, starých vychovatelů, 
příchod doktora-smrti, dívka za plotem atd.).

• Pedagog se snaží navést děti k tomu, aby se zamysleli, proč jsou si oba příběhy 
tak podobné. Děti se snaží najít odpověď. Jednou z možných odpovědí je princip 
snu — ve snu se nám zobrazují prvky a prožitky z našich životů. Sen a film jsou si 
v něčem velmi blízké. Děti mohou diskutovat o tom, v čem, nebo o tom, zda sny 
mohou ovlivnit vznik filmů a zda filmy mohou ovlivnit naše sny. Viz kapitola Filmové 
otázky — Příběh v příběhu. Další odpověď může spočívat v tom, že chlapec 
potřeboval ve snu prožít něco, čeho se v reálném životě bál. Chlapci se zdál sen 
o jeho oblíbené knize atd.

Práce s pohyblivým obrazem

Budeme pracovat se záběrem, v němž dívka pozoruje přijetí slavíka u císaře (viz 
Analýza záběru, 0:38:08–0:38:36).

• Záběr si s dětmi několikrát promítneme. Můžeme si o něm chvíli povídat — co se 
v něm odehrálo. Co bylo zajímavé apod. Děti jsou vyzvány k tomu, aby zkusily 
nakreslit plánek scény jako půdorys (vchod do sálu, předsálí — chodbu — plot, 
okno do sálu). Pedagog na základě dětských kreseb a vlastního diváckého vjemu 
vytvoří konečnou šablonu půdorysu. Výsledkem je možná překvapivé zjištění, že 
sál musí mít konklávní úhel. Je to běžné

• Do půdorysu je dobré naznačit postavy vcházejících dvořanů a nakopírovat ho do 
skupin. Děti si vyrobí figurku dívky a kamery s naznačeným objektivem (materiál je 
na výběru pedagoga — stačí i 2 figurky z deskové hry).

• Děti se rozdělí do trojic a nad plánkem si zahrají na filmový štáb: herec vede figurku 
dívky, kameraman hýbe/otáčí kamerou, režisér vše koordinuje.

• Alternativně lze tuto aktivitu rozšířit dvěma směry: 1/Děti mohou vytvořit složitější 
prostorový model scény, scénu zastínit a do týmu přibrat osvětlovače s baterkou. 
2/ Další možností je záběr opravdu animovat, a to buď s použitím školní techniky 
(např. digitálního fotoaparátu a PC s profesionálním softwarem pro animaci) nebo 
za pomoci nenáročné free-ware aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu (např. 
Stop Motion Studio). Záběr může být ozvučen původní hudbou z filmu.

Cílem této aktivity je mimo jiné uvědomění si složitosti stavby i výroby, byť jediného fil-
mového záběru v animovaném filmu. Během práce se objeví mnoho nejasností a ty musí 
být vyřešeny. Případná zkušenost, že ambice dokonalosti nemůže být naplněna, je také 
podstatná. Děti se nenásilně učí pracovat v hierarchizované skupině (režisér rozhoduje 
o herci a kameramanovi) a zvyšují si své sociální kompetence. Uvědomí si, že filmová 
mizascéna vzniká výběrem obrazu, pohybem herce v prostředí apod.
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POUŽITÉ OBRAZOVÉ MATERIÁLY

POLÍČKA Z FILMU CÍSAŘŮV SLAVÍK: 
str. 1, 4, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26  

DALŠÍ POUŽITÉ OBRAZOVÉ MATERIÁLY
str. 3: Plakáty k filmu Císařův slavík © Karla Perman — heirs, La Cinémathèque de Toulouse/ str. 6: reklamní materiál k filmové sérii 
Puppetoon © George Pál / str. 6:  Vladislas Starevich, Le roman de Renard (filmové políčko) © Vladislas Starevich / str. 7: doku-
mentární fotografie z natáčení Císařova slavíka © Národní filmový archiv. 8: Jiří Trnka, ilustrace pohádky Císařův slavík, 1957 © Jiří 
Trnka — heirs / str. 9: dokumentační fotografie kovové kostra loutky z filmu Jiřího Trnky, 2018 © crowfundingová kampaň Oživme 
loutky Jiřího Trnky / str. 10: fotografie sošky Pražského jezulátka, cca 1940 © licence creative commons (zdroj Wikipedie) / str. 10: 
fotografie čínského císaře Pchu-i, cca 1911 © licence creative commons (zdroj Wikipedie) / str. 10: Arthur Melbourne Cooper Dreams 
of Toyland, 1908 (filmové políčko) © volná licence / str. 10; Hermína Týrlová, Ukolébavka, 1947 (filmové políčko) © Národní filmový 
archiv / str. 10: Mike Mitchell The Lego Movie 2: The Second Part, USA — Dánsko — Austrálie 2019 (propagační fotografie) © Warner 
Bros. Et al / str. 10: Jacques Tati, Mon Oncle, 1958 (filmové políčko) © Specta Films et al / str. 10: Jiří Trnka, Kybernetická babička, 
1962 (filmové políčko) © Národní filmový archiv / str. 22: Édouard Riou & Henri de Montaut, ilustrace ke knize Julese Verna Pět neděl 
v balónu, cca 1863 © licence creative commons (zdroj www.wikiwand.com)  / str. 21: Karel Zeman, Ukradená vzducholoď, 1966 (fil-
mové políčko) © Národní filmový archiv / str. 21: Pál Szinyei Merse, Balloon, 1873, Museum of Fine Arts - Hungarian National Gallery, 
Budapest © public domain (zdroj Europeana) / str. 21: Victor Erice, El espiritu de la colmega, 1973 © Elías Querejeta Producciones 
Cinematográficas S.L. — Jacel Desposito / str. 22, 23, 24: Petr Oukropec, Modrý tygr, 2012 (filmové políčko) © Negativ / str. 24: Ja-
cques Rozier, Rentrée des classes, 1955 (filmové políčko) © Dovidis - Films du Colisée / str. 24: Alain Gomis, Petite lumière, 2002 
(filmové políčko) © Mille et Une Production / str. 24: Manoel de Oliveira, Aniki Bóbó, 1942 (filmové políčko) © António Lopes Ribeiro 
/ str. 24, 25: dokumentační fotografie na téma biedermeier a viktoriánský styl © licence creative commons (zdroj Victoria and Albert 
Museum, London; Museum für Hamburgische Geschichte aet al) / str. 25:  dokumentační fotografie na téma chinoiserie © licence 
creative commons (zdroj MAK Wien et al) / str. 26: tradiční čínské ilustrace k románu Opičí král © public domain / str. 26: výňatky 
z ilustrací Josefa Lady © Josef Lada — heirs / str. 26: Votivní desky Jana Očka z Vlašimi © licence creative commons (zdroj Wikipedia) 
/ str. 26: Ernst Julius Hähnel, Pomník Karla IV., 1844 © licence creative commons (zdroj Wikipedia) 



CINED.EU: INTERNETOVÁ PLATFORMA ZAMĚŘENÁ
NA VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI EVROPSKÉHO FILMU 

CINED NABÍZÍ:
• mnohojazyčnou platformu, která je volně přístupná v 45 

zemích
• Evropy a slouží k pořádání nekomerčních projekcí urče-

ných veřejnosti
• kolekci evropských filmů, jež je určena mladým divákům 

ve věku 6 až 19 let
• metodické materiály sloužící k přípravě projekcí a k jejich 

doplnění: výukové materiály k filmu, návrhy pro práci  
s filmem určené lektorům/učitelům, pracovní listy pro 
diváky, výuková videa umožňující srovnávací analýzu 
ukázek z filmu.

CinEd je program evropské spolupráce věnovaný vzdělávání evropským filmem.
CinEd je spolufinancován z programu Evropské unie Kreativní Evropa / MEDIA.




