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ZADÁNÍ – DOMÁCÍ ČÁST – FOTOMONTÁŽ NA ZADANÉ TÉMA 

Vytvořte fotomontáž na zadané téma. Téma pro letošní rok: 

RE - KLAMAT 

Ve fotomontáži můžete poukázat na klamavost některých reklam nebo jejich dopad na diváka. Další možností je 

vytvořit reklamu. Reklama je pouze rámcové téma, které si můžete přizpůsobit (s kladným nebo záporným 

pohledem). 

Nezapomeňte, že současně s výslednou fotomontáží, se bude promítat původní pozadí fotomontáže (převládající) 

a stručný popis toho, co fotomontáž ukazuje. 

Důležitým prvkem zadání je požadavek, aby na snímku byl zřetelně a jasně vidět samotný soutěžící*. 

Fotomontáž zpracujte v některých z následujících grafických editorech podporujících práci ve vrstvách: 

• Adobe Photoshop 

• GIMP 

• Zoner Photo Studio 

ODEVZDANÉ SOUBORY 

Všechny soubory budou mít velikost delší strany od 1000 do 1600 pixelů. V grafické podobě odevzdejte 3 soubory.  

Název souboru Obsah souboru 

Příjmení_pozadí.jpg 
Fotografie s převládajícím pozadím snímku (nalezená na 
internetu nebo vyfotografována). 

Příjmení_práce.(přípona daného programu) 
Samotná práce: Soubor bude obsahovat všechny vrstvy 
fotomontáže. Soubor ponechte v původním formátu daného 
programu (přípona viz výše seznam programů). 

Příjmení_fotomontáž.jpg Výsledný snímek v jedné vrstvě. 

Popište pomocí 1 – 2 vět, co fotomontáž zobrazuje (vyjadřuje, popisuje,…). Popis i s výše uvedenými soubory 
předejte svému vyučujícímu. 

 

Termíny odevzdání fotomontáží i finále budou upřesněny začátkem roku 2019. Pozvánky k soutěži jsou pravidelně 

rozesílány na většinu škol v regionu. Chcete-li mít jistotu, že se k Vám pozvánka dostane, kontaktujte nás, prosím. 

 

Telefon: 599 254 210 

Email: soutez@oao.cz 

Web: www.oao.cz 

 

                                                                 
* Práce bude zveřejněná u příležitosti finálového hodnocení, zmenšená verze může být použitá pro propagační účely. 

Maximální počet účastníků finále je 18. Soutěžící budou zvolení na základě hodnocení dodaných fotomontáží.  

Jediná fotomontáž 

a jsi ve finále. 
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