Základní informace k bakalářské  SZZK na Katedře dokumentárního filmu FAMU

Podmínky a úkoly pro přistoupení k SZZK
a) Odevzdání bakalářské teoretické práce v rozsahu 20 normostran vlastního textu bez příloh nejpozději 2 týdny  před konáním bakalářské zkoušky ve 2 tištěných exemplářích a v elektronické podobě na disketě nebo CD na katedru. (Podrobnosti k formě práce viz Metodologický seminář či texty k němu na  www.famu.cz, rubrika Knihovna FAMU a další informační báze / Zdroje na internetu; podrobnosti k bakalářským zkouškám viz článek 9 Studijního a zkušebního řádu FAMU).  
b) Odevzdání VHS nebo DVD nosiče se souborem VŠECH klauzurních filmů za bakalářské studium,  nejpozději v den konání bakalářské zkoušky  (podmínka připuštění ke zkoušce).

Průběh bakalářské SZZK
1. Test, sestávající z prověření znalosti autorů, období a charakteristik nejzákladnějších filmů z dějin českého a světového dokumentu.
2.  Ústní zkouška (s časem na přípravu), vycházející z vylosované otázky:
Biografická otázka – student si vylosuje jméno jednoho z klíčových autorů dějin dokumentárního filmu (vycházející ze sylabů výuky předmětu na FAMU) a vyloží:
základní díla tvůrce včetně vročení (s přesností na 5 let);
charakteristiku tvůrčí metody daného tvůrce a jejích proměn; vliv této tvůrčí metody na celek kinematografie;
institucionální kontext tvorby daného autora;
analýza vybraného filmu.
3.  Dějiny světového filmu (doplňující otázka vycházející ze sylabů výuky předmětu na FAMU – student, který absolvoval Přehled dějin světové kinematografie I.-III. s hodnocením A automaticky splnil tuto část zkoušky.)
4. Obhajoba teoretické práce a absolventského filmu (včetně seznámení se s posudky a četby písemného úkolu).
Proporce hledisek úspěšného absolvování SZZK: časti 1.-3. 40%, část 4. 60%.

Základní  literatura: 
Antonín Navrátil: Cesty k pravdě a lži (ČFÚ  Praha 1968, Nakladatelství AMU 2002) – ad historie českého dokumentu do konce 60. let
Eric Barnow: History of Non-fiction Film – ad historie světového dokumentu do konce 80. let
Antonín Navrátil: Dziga Vertov (ČFÚ) – ad počátky jednoho z klíčových proudů reinterpretace reality
Jean Epstein: Poetika obrazů (Herrmann a synové Praha 1998) – ad počátky jednoho z klíčových proudů reinterpretace reality
[Guy Gautier: Le documentaire – un autre Cinéma (Nathan Paříž 2000, český překlad vyjde v září 2004) – ad historie dokumentu západní provenience a dalších okruhů, teorie]

Doplňková literatura:
Monografie věnované dílu jednotlivých autorů (najdete v knihovně dle hesla „dokumentární film” v předmětovém katalogu knihoven), využijte též časopisecké články.

