
OKRUHY OTÁZEK PRO SZZK Z MMT

Aplikovaná fyzika
1. Základy elektřiny a magnetismu I

Elektrostatika,  elektrický  náboj,  elektrický  dipól,  Coulombův  zákon,  superpozice,  elektrické  pole, 
Gaussův zákon, energie a potenciál, kapacita a kondenzátory, dielektrika a jejich vlastnosti, elektrický 
proud, Ohmův zákon, stejnosměrné obvody.

2. Základy elektřiny a magnetismu II

Magnetické pole,  Lorentzova síla,  magnetický  dipól  a  jeho chování  v  magnetickém poli.  Výpočet 
magnetických polí (Biotův-Savartův zákon, Ampérův zákon). Magnetické materiály a jejich klasifikace. 
Elektromagnetická indukce, Faradayův zákon. Střídavý proud a střídavé obvody.

3. Základy moderní fyziky

Čtyři  základní  interakce.  Gravitace:  Newtonův  gravitační  zákon,  pohybové  zákony. 
Elektromagnetismus  a  jeho  role  ve  stavbě  světa.  Slabá  a  silná  interakce:  základní  znalosti  o 
radioaktivním rozpadu a stavbě atomového jádra.

4. Elektronika I

Fyzikální vlastnosti polovodičů, polovodiče vlastní a nevlastní. Vedení proudu v polovodičích. Základní 
vlastnosti přechodu PN a jeho VA charakteristika. Průraz přechodu v závěrném směru. Polovodičové  
diody, jejich charakteristiky a použití.

5. Elektronika II

Bipolární tranzistory: podstata činnosti - tranzistorový jev, PNP a NPN tranzistor, provedení, základní  
zapojení (SB, SE, SC), charakteristiky a použití,  mezní parametry tranzistoru. Unipolární tranzistory 
(JFET, MOSFET), podstata činnosti, provedení, charakteristiky, základní zapojení.

6. Optoelektronika

Optoelektronické  záznamové  součástky,  princip  činnosti,  charakteristiky  a  použití  (fotoresistor, 
fotodioda, fototranzistor, CCD, CMOS). Polovodičové zobrazovací prvky (LED, LCD, TFT, ...).

7. Optika I

Odraz a lom světla, planparalelní destička, odrazné hranoly, tenké čočky, vizuální optické soustavy 
(lupa, mikroskop, dalekohledy), interference světla, polarizace. Princip laseru. 

8. Optika II

Fotometrie a její uplatnění ve filmu a fotografii. Geometrická a vlnová optika ve filmu a fotografii,  
vady,  rozlišovací  schopnost,  kvalita  obrazu.  Optická  schémata  fotopřístrojů,  kamer,  promítačů, 
zvětšovacích přístrojů apod. Objektivy ve filmu a fotografii. Principy záznamu obrazu.



9. Fyzikální základy audiovize

Zvuk a světlo jako nositelé informace. Zvukové vlnění, základní pojmy fyzikální a fyziologické akustiky.  
Elektromagnetické vlnění a světlo,  fyziologické aspekty vnímání světla a obrazu. Fyzikální aplikace  
zvuku  a  světla  v  audiovizi.  Možnosti  přenosu  zvuku  a  optického  obrazu  po  fyzikálně-technické  
stránce. 

10. Základy analýzy digitálního signálu

Signály  spojité  a  diskrétní  v  čase,  vzorkování  a  kvantizace,  vzorkovací  teorém,  aliasing.  Diskrétní  
Fourierova transformace a její rychlá varianta (FFT), její význam a aplikace (filtrace, eliminace šumu).  
Konvoluce, různé druhy konvolučních jader a jejich vliv na signál.

11. Základy analýzy digitálního obrazu

Konvoluce 2D signálu (obrazových dat),  její  souvislost  s  2D Fourierovou transformací  (konvoluční 
teorém).  Druhy  konvolučních  masek,  jejich  vliv  na  obraz.  Základní  metody  analýzy  a  úpravy 
digitálního obrazu (filtrace šumu, ostření obrazu a vyjasnění hran, histogram a jeho vyrovnání).



OKRUHY OTÁZEK PRO SZZK Z MMT

Multimediální techniky
1. Myšlení obrazem

Záznam obrazu v historii i dnes. Kompozice, zlatý řez. Kompozice rozličných scén a nastavení 
fotoaparátu (dokument, sport, portrét, skupinová fotografie, zátiší, krajina, makro, panorama). 
Zpracování a uchování obrazu.

2. Fotografie

Typy fotografických přístrojů a jejich konstrukce. Optika ve fotografii, typy objektivů, jejich 
kategorizace, speciální typy objektivů. Princip a způsob záznamu obrazu od prvního optického členu 
až po světlocitlivou vrstvu. Zpracování fotografií chemickou i digitální cestou.

3. Počítačová grafika, DTP, typografie

Základní typografická pravidla. Písma, jejich charakteristiky a použití. Sazba hladká, sazba časopisu, 
katalogu, matematiky, fotoknihy, plakátu a jiných akcidenčních tiskovin. Barevné prostory 
dokumentů elektronických i tištěných. Předtisková příprava a druhy tisku (ofsetový, rotační, digitální).

4. Elektronické publikování

Internetové stránky a publikování na internetu. Využití HTML, CSS, PHP, MySQL, Javascript, Adobe 
Flash, PDF. Redakční systémy, sociální sítě, elektronické knihy, čtečky, tablety, DRM. Multimediální 
obsah. Interaktivní publikování.

5. Akustika

Zvuková zařízení a technologie (mikrofony, mixážní zařízení). Snímání a záznam reportáže, hudby, 
živého vystoupení. Ozvučení místností a prostor. Syntetizátory, softwarový MIDI orchestr. Záznam a 
editace zvuku na PC. Mastering zvukového CD, DVD.

6. Zvuková a hudební dramaturgie

Základy fyziologické akustiky. Historie zvukové tvorby a filmového zvuku, vývoj zvukových studií. 
Stereofonie a vícekanálové systémy, dozvuk, ozvěna. Zvuk ve filmu a televizi. Způsoby záznamu zvuku 
v různých prostředích. Postupy při tvorbě zvukové složky AV díla. Práce zvukového mistra.

7. Produkce a autorské právo

Historie autorského práva. Dnešní autorské právo v zemích EU a ve světě. Kolektivní správa 
autorských práv, licenční smlouvy. Management produkce, posloupnost činností. Vývoj možností 
produkce. Rozbor technického scénáře na složky, natáčecí plán, rozpočet AV díla.



8. Kamera a střihová skladba

Základní rozbor stylu filmového obrazu. Vliv velikosti, barevnosti a pozice záběru a pohybu kamery na 
vizuální vyjádření. Vliv osobnosti kameramana a střihače na stylové vyznění díla. Možnosti střihové 
skladby a její souvislost se zvukovou a vizuální složkou kinematografického díla.

9. Dokumentární tvorba

Postavení dokumentární tvorby v kontextu kinematografie. Rešerše a produkční příprava, jejich 
význam pro přípravu dokumentárního filmu. Dokumentární film v kině a televizi. Vliv psychologie a 
práce s respondentem na natáčení dokumentárního filmu.

10. Scenáristika, dramaturgie a režie

Vztah a úloha jednotlivých uměleckých profesí při tvorbě kinematografického díla (dramaturg, 
scénárista, režisér). Rozdíl mezi tvorbou scénáře dokumentárního a hraného filmu. Význam rešerše a 
studia historických souvislostí při tvorbě scénáře hraného filmu.

11. Multimediální techniky v audiovizuální tvorbě

Filmové techniky (timelapses, HDR video, 3D video, tilt-shift, steadicam). Fotografické techniky (HDR, 
virtuální prohlídky, tilt-shift, makro). Zvukové techniky a netradiční styly (elektroakustická hudba, live 
electronic, meta art, experimentální hudba).

12. Dějiny kinematografie

Raná  kinematografie  a  začátky.  Od  camery  obscury  k  fotoaparátu.  První  promítání  kouzelnou 
lucernou. Iluze v pohybu. Němý film. Zvukový film před druhou světovou válkou. Kinematografie za 
Protektorátu. Film po druhé světové válce. Československá nová vlna. Kinematografie za normalizace.  
Český film po roce 1989.
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